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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 01/2018 - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 

nesta Comarca, para participarem do CADASTRO E HABILITAÇÃO, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional de processos realizados na Vara de Execução Penal e 

Juizado Especial Criminal nesta Comarca de Alta Floresta - MT.

* O Edital n° 01/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003253-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

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

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

sob Id 14360626; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003359-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA MARTINS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

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

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

sob Id 14367220; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002464-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA LOPES DO AMARAL (REQUERIDO)

MARCIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002464-49.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARCIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS MARTINS 

REQUERIDO: JESSICA LOPES DO AMARAL, MARCIO RODRIGO FERREIRA 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de guarda com pedido de tutela de 

urgência em relação aos menores Ana Julia Amaral dos Santos e Mariana 

Amaral dos Santos ajuizada por Marcia Roseli Ferreira dos Santos Martins 

contra Jessica Lopes do Amaral e Marcio Rodrigo Ferreira dos Santos, 

todos devidamente qualificados. Consta na inicial que a requerente é irmã 

do requerido Marcio, e que as crianças são filhas dos requeridos, 

convivendo com eles até que em meados de maio, o casal se separou, 

deixando as crianças sob os cuidados da requerente, que desenvolveu 

forte vínculo com as crianças, e elas para consigo. Aduz ainda, que os 

pais biológicos não buscaram em nenhum momento a tutela dos menores, 

não mostrando preocupação ou zelo para com sua prole. A exordial veio 

acompanhada com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. 

É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Presente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, e atento ao superior 

interesse das crianças, as quais demandam prioridade absoluta e 

proteção integral, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para conceder a 

guarda provisória das menores Ana Julia Amaral dos Santos e Mariana 

Amaral dos Santos à tia paterna Marcia Roseli Ferreira dos Santos 

Martins, na forma dos artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei n. 8.069/90. Lavre-se o termo respectivo, 

INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim 

de subscrevê-lo. Por entender necessário, DETERMINO a realização de 

estudo multidisciplinar a ser realizada pela equipe competente. Em 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de outubro de 2018, às 13h40min, a 

ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a 

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

335 do CPC. Intime-se pessoalmente o requerente para comparecimento à 

audiência. PROVIDENCIE o necessário para publicação da presente 

decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de 

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002589-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002589-17.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de 

ação alvará para realização de festa aforado por Lions Clube de Alta 

Floresta com o fito de ser autorizada a entrada e permanência de menores 

em evento denominado “1º Costelão de Chão do Lions Clube de Alta 

Floresta”. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Analisando a natureza da demanda, observo que a mesma trata de 

questões relacionadas à Justiça da Infância e Juventude, sendo que em 

ações desta estirpe a competência será do Juízo da Infância e Juventude 

da Comarca, portanto, a 2ª Vara desta Comarca é competente para decidir 

o pedido. Pois bem. O artigo 147, inciso II e 149, inciso I, ambos do ECA, 

estabelece que: “Art. 147. A competência será determinada: (...) II - pelo 

lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável. (...) Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, 

através de portaria, ou autorizar, mediante alvará: I - a entrada e 

permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsável, em: a) estádio, ginásio e campo desportivo; b) bailes ou 

promoções dançantes; c) boate ou congêneres; d) casa que explore 

comercialmente diversões eletrônicas; e) estúdios cinematográficos, de 

teatro, rádio e televisão”. Assim, em observância ao dispositivo acima 

transcrito, vejo que este Juízo não tem competência para o 

processamento do processo em tela. Portanto, em observância as regras 

do ECA, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do
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presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da 2ª Vara da 

Infância e Juventude desta mesma Comarca. Intimem-se. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 23 de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112782 Nr: 1371-10.2014.811.0007

 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: Elio Tasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Josmar de Freitas

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Aboin - 

OAB:24889-A, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 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 requerida, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108492 Nr: 3935-93.2013.811.0007

 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: Maria das Montanhas Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 26944 Nr: 3539-68.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Lopes Baptista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia da Riva Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do pedido retro e em observâncias ao provimento n° 68 do CCJ-MT, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dais.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113415 Nr: 1949-70.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes da Silva - ME, José Gomes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 6473-47.2013.811.0007

 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): Oliveira Carrijo & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto Rodrigues - 

OAB:20906/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de pedido de pesquisa ao Sistema Infojud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda em nome da parte executada.

Compulsando os autos, verifico que o exequente não diligenciou a ponto 

de esgotar todos os meios satisfazer seu crédito, sendo certo que o 

indeferimento do pleito é à medida que se impõe.

O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a 

igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, favorecer ou 

prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus pertence ao 

requerente de diligenciar em busca de seus interesses.

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

Posto isto:

1) INTIME-SE a parte exequente para que indique bens móveis passíveis 

de penhora, sob pena de arquivamento do feito, nos termos do art. 921, 

inc. III, §§ 1º e 2º, do CPC.

2) Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134745 Nr: 187-48.2016.811.0007

 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: Marcia Regina da Costa

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo 

o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120236 Nr: 7673-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

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

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

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224
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 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro o pedido de fls. 122, e para tanto, intime-se a esposa do executado 

no endereço indicado para se manifestar quanto à penhora formalizada 

nos autos, nos termos do artigo 842 do CPC/15, requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

Quanto ao ato ordinatório às fls. 120, deverá a Secretaria da Vara 

certificar o decurso ou não do prazo sem manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5718 Nr: 27-19.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Francisco Machado, Serinei Rolim de 

Moura

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro o pedido de fls. 238/239 e determino a remessa dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, com baixa no 

Relatório Estatístico, até a data de 27 de dezembro de 2018 (Lei n. 

13.340/16, artigo 10), podendo a credora a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 153906 Nr: 3061-69.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Guilherme Schnitzer 

Neto - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por José 

Vieira dos Santos contra o Município de Alta Floresta-MT, ambos 

devidamente qualificados.

Alega a parte autora que é proprietário de uma caminhonete Ford F-1000 

S, ano de fabricação 1994, modelo 1995, placa ICI-5156 e chassi n° 

9BFBTNM31RDB53079 e que solicitou junto ao Detran do Município de 

Lucas do Rio Verde-MT as taxas para pagamento do IPVA do veículo, 

contudo, aduz que em decorrência de uma execução fiscal ajuizada pelo 

Município de Alta Floresta-MT não pode retirar as taxas em virtude de 

restrições.

 A inicial veio acompanhada com diversos documentos.

Em decisão de fls. 33-v/34 foi determinada a distribuição dos autos físicos 

e apensamento ao feito de Código Apolo n° 49929.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente, deve-se ressalvar que em relação ao polo passivo da 

demanda, consta o Município de Alta Floresta-MT, sendo que, o ente 

legítimo para a exigência do crédito é o Estado de Mato Grosso, assim, 

uma vez que o IPVA foi constituído em Certidão de Dívida Ativa o direito de 

exigir o pagamento recolhendo o tributo, bem como as ações que discutem 

o débito devem ser demandadas apenas contra o ente público estadual, 

não sendo o município legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

 Ademais, o art. 485, inciso VI, do CPC/15, estabelece que quando o Juízo 

verificar que uma das partes é ilegítima para figurar em quaisquer dos 

polos da demanda, poderá reconhecer de ofício, nos termos do § 3º do 

referido dispositivo legal.

Assim, em observância ao art. 10 do CPC/15, INTIME-SE a parte autora, 

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

direito.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 39530 Nr: 4835-57.2005.811.0007

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Siman Dias - OAB:184936 

- OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marivel Pérez Pimenta - 

OAB:OAB/RS 51.583

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para 

EXONERAR o requerido Ronaldo Antônio Pereira Egg da obrigação 

alimentícia devida ao filho Diego Siman Dias fixada nos autos do processo, 

contados a partir da presente decisão, resolvendo o mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “a”, do CPC/15, ante o reconhecimento do 

pedido.Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios.Oficie-se a fonte pagadora do requerido, a fim de suspender 

definitivamente os descontos referentes à obrigação alimentar ao 

autor.Transitada em julgado, ao arquivo, com as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 3086-97.2008.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei das Dores Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT, Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:MT/10100, Hellen Christina Celestina dos Santos - 

OAB:12167/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8530-A, Nestor 

Mayer - OAB:7618/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Banco Pan S.A 

contra Vanderlei das Dores Araújo, ambos já qualificados.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

2) Uma vez que o cálculo da dívida encontra-se desatualizado INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize o valor do 

crédito trazendo aos autos memorial descritivo.

3) Cumprida a determinação acima, INTIME-SE a parte executada, na forma 

do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo de quinze (15) dias, 

efetue o pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da 

exequente, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de 

incidência de multa automática de dez por cento (10%) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de quinze (15) dias.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC.

5) Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de quinze (15) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, caput, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106592 Nr: 1898-93.2013.811.0007

 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: Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.Desnecessária a prestação de 

contas do alvará judicial.Sem custas, pois já recolhidas. CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT.Cumpra-se o 

necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001647-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DA COSTA AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDO INSAURALDE VALENZUELA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

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

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

Processo: 1001647-19.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 860,51; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]; Partes do 

processo: Parte Autora: SILVIA DA COSTA AQUINO Parte Ré: CLOTILDO 

INSAURALDE VALENZUELA FILHO Pessoa(s) a ser(em) citada(s): 

EXECUTADO: CLOTILDO INSAURALDE VALENZUELA FILHO Data de 

Distribuição da Ação: 21/06/2017 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

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

sabido, quanto aos termos da ação de cumprimento de sentença ora 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pague o débito descrito na exordial, atualizado em R$ 860,51 (oitocentos e 

sessenta reais e cinquenta e um centavos), sem prejuízo das que se 

vencerem no curso da presente execução, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em dias úteis (art. 

219, CPC/15), sob pena de ser-lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 

(um) a 3 (três) meses (§3º, do art. 528, do CPC) e ainda, protesto (art. 

528, §1º do CPC) e inclusão do nome do devedor nos órgãos de cadastro 

de inadimplentes (artigo 782, §3º do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Cumprimento de Sentença que tramita sob o rito de Prisão Civil (Art. 528 

do CPC), referente aos autos nº 2773-68.2010.8.11.0007 - Código 69800, 

em que determinou-se ao Executado o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente a título de pensão alimentícia, 

encontrando-se este em débito desde 03/2017. Despacho/Decisão: 

Vistos. Vislumbro que as tentativas de citação do executado foram 

infrutíferas, esgotando-se todos os meios disponíveis a parte exequente, 

razão pela qual, DEFIRO o pedido de citação do executado por edital. 

CITE-SE a parte executado, via edital, com prazo de vinte (20) dias, para 

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

inerte o executado, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso como curadora especial, devendo ela ser intimada para 

apresentar contestação no prazo legal. Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de julho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da 

Lei. Alta Floresta/MT, 25 de Julho de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS 

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

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003158-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003158-52.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VALERIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por VALERIA DE OLIVEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 6.114.00 (seis mil cento e quatorze 

reais) para fins de adquirir cotas AdCentral Family. Segue afirmando, que 

investiu todas as suas economias nas aludidas contas e pretende ser 

ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da empresa 

requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação 

Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública 

nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

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

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede,; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 10763818, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante prova do 

pagamento efetuado, a comprovação da insuficiência de recursos e a 

indicação de contas 99Telexfree ativadas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a autora apresentou declaração de 

imposto de renda e alegou que não tem qualquer documento atinente à 

relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio de 

acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back office”. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a 

presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de 

relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, 

conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para 

a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. 

Acerca do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - 

LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - 

EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do 

direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva que 

pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por 

ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto não provada, 

por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser 

tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - 

AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 
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havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003150-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FREIRE PUPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003150-75.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ARIANE FREIRE PUPIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por ARIANE PREIRE PUPIMem face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 2.878,50 (dois mil oitocentos e setenta 

e oito reais e cinquenta centavos) para fins de adquirir cota AdCentral 

Family. Segue afirmando, que investiu todas as suas economias nas 

aludidas contas e pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial 

dos bens e valores da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio 

Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 

76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª 

Vara Cível. Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciária Gratuita; a inversão 

do ônus da prova, para que seja determinado à Requerida a apresentação 

de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede,; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, 

de forma a permitir o início do cumprimento de sentença, devendo ser 

levado em consideração a correção monetária e juros fixados nos autos 

da ação civil pública; a determinação à requerida para exibição de 

documentos (contrato da autora, bem como planilhas demais documentos 

que estejam em sua posse para devida comprovação do vinculo entre o 

autor e réu). Sob o id nº 10763503, foi determinada a emenda à inicial, com 

o fim de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, 

mediante prova do pagamento efetuado, a comprovação da insuficiência 

de recursos e a indicação de contas 99Telexfree ativadas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a autora apresentou 

declaração de imposto de renda e alegou que não tem qualquer 

documento atinente à relação contratual, os quais somente podem ser 

obtido por meio de acesso ao sistema interno da requerida, denominado 

como “back office”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato 

ausente uma das condições da ação, a legitimidade da autora para propor 

a presente ação de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na 

ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado 

do Acre em desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação 

dos logins junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para 

ingressar com a presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte 

autora a existência de relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua 

condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição 

esta, indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada 

pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de comprovar a 

legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes 

julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - 

PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela 

indício do direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva 

que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de 

liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto 

não provada, por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando 

causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução 

de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. 

(TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos 

constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no 

conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do 

caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência 

de sua capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela 

eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 

podem propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o 

ônus de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

através de lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade 

ativa. Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, 

deve ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. 

(TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. 

Estevão Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 
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do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003155-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERANDA NONATO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003155-97.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA GERANDA NONATO FREIRE REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de 

Sentença pelo procedimento comum ajuizada por MARIA GERANDA 

NONATO FREIRE em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora, que desembolsou R$ 

2.878,50 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) 

para fins de adquirir cota AdCentral Family. Segue afirmando, que investiu 

todas as suas economias nas aludidas contas e pretende ser ressarcida 

por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da empresa requerida, 

efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar 

Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 

0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários preceitos 

legais, ao final requer a concessão dos benefícios da assistência 

Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

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

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede,; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 10763682, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante prova do 

pagamento efetuado, a comprovação da insuficiência de recursos e a 

indicação de contas 99Telexfree ativadas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a autora apresentou declaração de 

imposto de renda e alegou que não tem qualquer documento atinente à 

relação contratual, os quais somente podem ser obtido por meio de 

acesso ao sistema interno da requerida, denominado como “back office”. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins 

junto à exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a 

presente ação. Desta feita, não demonstrou a parte autora a existência de 

relação jurídica entre as partes, ou seja, a sua condição de credora, 

conforme preceitua o art. 509, do CPC, condição esta, indispensável para 

a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. 

Acerca do ônus da necessidade de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - 

LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - 

EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

REQUISITOS - PROVA. A parte autora que não prova ou revela indício do 

direito alegado, tendo em vista os limites da sentença coletiva que 

pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da ação de liquidação por 

ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, porquanto não provada, 

por ora, a necessidade de acionamento do Judiciário, dando causa ao 

indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. O 

pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser 

tutelado, ante a prova dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - 

AC: 10352160007055001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. A declaração de insuficiência de recursos constitui 

presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal 

de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, 

havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua 

capacidade financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 
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presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003200-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR XAVIER DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003200-04.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ADAIR XAVIER DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por ADAIR XAVIER DA CRUZ em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 5.927,00 (cinco mil novecentos e vinte 

e sete reais) para fins de adquirir cotas AdCentral Family. Segue 

afirmando, que investiu todas as suas economias nas aludidas contas e 

pretende ser ressarcida por meio do bloqueio judicial dos bens e valores 

da empresa requerida, efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos 

da Ação Cautelar Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil 

Pública nº 0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários 

preceitos legais, ao final requer a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

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

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede,; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o id 

nº 10825893, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante prova do 

pagamento efetuado, a comprovação da insuficiência de recursos e a 

indicação de contas 99Telexfree ativadas, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a autora apresentou, 

intempestivamente, declaração de imposto de renda e alegou que não tem 

qualquer documento atinente à relação contratual, os quais somente 

podem ser obtido por meio de acesso ao sistema interno da requerida, 

denominado como “back office”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, constato ausente uma das condições da ação, a legitimidade da 

autora para propor a presente ação de liquidação individual da sentença 

coletiva, proferida na ação civil pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou no Estado do Acre em desfavor da ora requerida. Isso 

porque, a simples indicação dos logins junto à exordial não comprovam a 

sua legitimidade para ingressar com a presente ação. Desta feita, não 

demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, 

ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o art. 509, do 

CPC, condição esta, indispensável para a propositura da liquidação de 

sentença pleiteada pela parte autora. Acerca do ônus da necessidade de 

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, colaciono os 

seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - 

INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte autora que 

não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista os limites da 

sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é carecedora da 

ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, 

porquanto não provada, por ora, a necessidade de acionamento do 

Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e extinção do processo 

sem resolução de mérito. O pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante a prova dos requisitos 

necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 MG, Relator: 

Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A declaração de 

insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o 

requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, 

ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem 

razoável aparência de sua capacidade financeira. Os particulares lesados 

abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Havendo nos autos comprovantes 

de pagamentos em favor da ré, deve ser anulada a sentença que indeferiu 

de plano a peça de ingresso. (TJ-MG – AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data de publicação 

16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte 

autora em pirâmide financeira, não basta para afastar a presumida 

hipossuficiência juridica que afirma bem como o patrocínio da causa por 

advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de 

vez que embora facultado à parte autora emendar à petição inicial com 

documentos indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não 

colacionou elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. 

( T J - A C  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 7 1 0 5 1 0 0 5 2 0 1 5 8 0 1 0 0 0 1  A C 

0710510-05.2015.8.01.0001, Data de publicação: 24/02/2017). 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não atendendo 

satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à inicial, para 

o fim de comprovar a condição de credora da executada, carreando 

elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte autora), 

concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a presente 

liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Convém destacar, também, que a emenda à inicial foi apresentada 

intempestivamente. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com 

fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000491-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MENDES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000491-59.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JAIR MENDES Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAÚ - 

UNIBANCO S/A em face de Jair Mendes, na qual a parte autora desistiu do 

procedimento antes do recebimento da petição inicial. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Embora citada, a parte requerida não apresentou 

contestação, e, no mandado de citação, registrou que não deseja mais 

permanecer com o veículo apreendido. Por esta razão, a demandante 

desistiu do procedimento. Convém destacar que, como relatado, com a 

não apresentação de contestação, não há impedimento à homologação da 

desistência expressada na petição sob ID 12634989, eis que não incidente 

a norma disposta no §4º, do art. 485, do CPC. Desta feita, HOMOLOGO a 

desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Isento 

de honorários. Não foram empreendidas diligências para a constrição do 

veículo junto a órgãos administrativos ou perante sistemas online. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SCHUMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000715-94.2018.8.11.0007 

AUTOR: SALETE SCHUMANN RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA - ME Vistos. Diante dos pedidos 

genéricos de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O 

JULGAMENTO IMEDIATO. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta 

Floresta, 24 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002582-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. T. D. A. (AUTOR)

VITOR ARREGUY AMADO CORREA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002582-59.2017.8.11.0007 

AUTOR: VITOR ARREGUY TEIXEIRA DE ARAUJO, VITOR ARREGUY 

AMADO CORREA DE ARAUJO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, 

determino a intimação dos envolvidos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002630-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002630-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de feito já transitado em julgado 

em que a parte alega ser beneficiária da gratuidade de justiça e requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Navegando pelos autos digitais, vislumbra-se que 

não foram concedidas as benesses da gratuidade de justiça à parte 

autora nestes autos. Por tal razão, embora possa fazer ao recebimento de 

tais benefícios, a autora certamente não é beneficiária da gratuidade de 

justiça, como alega na derradeira petição. Ainda, convém pontuar que 

gratuidade de justiça e assistência judiciária gratuita não são termos 

sinônimos, tendo em vista que a primeira refere-se à condição de 

insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas 

processuais sem prejuízo do sustento da parte e de seu núcleo familiar, 

ao passo que a assistência judiciária gratuita é função prestada pela 

Defensoria Pública, por defensores dativos, pelos Núcleos de Prática 

Jurídica das faculdades e universidades, por advogados na função 

“pro-bono” e por vezes pelo Ministério Público, dentre outros, na garantia 

do assessoramento jurídico e do patrocínio de causas perante o Poder 

Judiciário. Versando sobre o tema, prelecionou Pontes de Miranda: “A 

assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a mesma 

coisa. O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de 

despesas, exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que 

promete a prestação jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A 

assistência judiciária é instituto de Direito Administrativo. Para o 

deferimento ou indeferimento do benefício da justiça gratuita é competente 

o juiz da própria causa. Para a assistência judiciária, a lei de organização 

judiciária é que determina qual o juiz competente” (MIRANDA, 1979, p. 

642). Neste viés, restando claro que o requerimento da autora consiste na 

concessão da gratuidade de justiça em seu favor, por não ter condições 

de arcar com as custas finais resultantes deste feito e por não haver 

elementos contrários a esse respeito nos autos, EXCEPCIONALMENTE, 

defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça mesmo após a 

prolação de sentença e declaro a suspensão a exigibilidade do pagamento 

pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC. 

Intime-se. Cumpridas todas as determinações da r. sentença, arquive-se. 

Alta Floresta, 17 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA MUNHOZ FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G8 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000511-50.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROSANGELA CRISTINA MUNHOZ FAGUNDES RÉU: G8 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c danos materiais e pensão vitalícia 

aforada por Rosangela Cristina Munhoz Fagundes em face de G8 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., todos devidamente qualificados. 

Recebida a inicial e designada audiência de conciliação, na solenidade as 

partes optaram pela autocomposição, cujos termos estão no termo de 

audiência carreado sob ID 13707630. É o relato do necessário. Decido. 

Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado sob ID 

13707630, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais a 
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avença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Isento de custas 

remanescentes. Os custos iniciais serão rateados entre as partes, 

ficando a exigibilidade que recai sobre a parte autora suspensa devido à 

gratuidade de justiça. Cada parte arcará com as despesas de seus 

patronos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002037-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDELAINE INACIO DA SILVA (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)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002037-86.2017.8.11.0007 

AUTOR: EDELAINE INACIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Analisando detidamente 

os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, 

passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, 

do CPC. Nesse ponto, passo a apreciar as matérias preliminares arguidas 

pelo demandado. Inicialmente, vislumbro que a Requerida alega a ausência 

de condição indispensável à propositura da ação, uma vez que a Autora 

não juntou o laudo do IML nos autos. Entretanto, a jurisprudência pátria tem 

assentado o entendimento de que a comprovação do nexo de causalidade 

não deve ser provado exclusivamente pelo boletim de ocorrência ou por 

laudo confeccionado pelo Instituto Médico Legal, senão vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E 

LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O 

DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos 

nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente 

de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. (...) (Ap 64457/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– FALTA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - 

DEMONSTRADO - MODALIDADE DO SINISTRO - ACIDENTE ENVOLVENDO 

TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA 

DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, CPC/2015 - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando o 

autor cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que 

rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente. (...) (Ap 78133/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) Neste ponto, há que se 

considerar que trata-se de fato notório que o Instituto Médico Legal desta 

Comarca, em razão do volume de trabalho que lhe é demandado, não 

realiza perícias médicas em casos de acidentes automobilísticos. A 

inflexível exigência de apresentação de laudo de lavra do Instituto Médico 

Legal implicaria em clara afronta ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (inciso XXXV, art. 5º, CF e art. 3º, CPC), o que não pode ser 

chancelado pelo Poder Judiciário. Destarte, com lastro nos entendimentos 

acima exarados, rejeito a preliminar de ausência de laudo do IML. Do 

procedimento. Não existindo outras 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. 

Passando à fase probatória, fixo como pontos controvertidos as lesões 

sofridas pela parte requerente, suas características (anatômica, funcional 

ou estéticas) e seu grau de extensão (total, parcial, de proporções 

grandes, médias ou pequenas). DEFIRO a produção de prova pericial. Para 

tanto, nomeio a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, como 

perita, independentemente de compromisso, fixando seus honorários em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), as expensas da Requerida, os quais 

deverão ser recolhidos no prazo de 20 (vinte) dias. Agendada a data e 

horário para o exame, INTIMEM-SE as partes da data da perícia e para, 

querendo, indicar assistentes técnicos em até cinco dias antes do exame, 

que deverão ser intimados. O polo ativo deverá comparecer munido de 

toda documentação médica que possuir. Com a juntada do laudo pericial, 

QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PERÍCIA, ciência às 

partes que poderão, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, manifestar 

no prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte autora. INTIME-SE 

requerida para o pagamento dos honorários periciais no valor e prazo 

acima estipulados. Cumpridas as determinações acima, venham 

conclusos. Às providências. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000687-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SASSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000687-29.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LUIZ SASSI Vistos, 

Trata-se de ação de busca e apreensão aforada por BANCO ITAUCARD 

S/A em face de Luiz Sassi, em relação ao veículo descrito na exordial. No 

curso do procedimento, a parte autora desistiu de prosseguir com a 

demanda (ID 12881373), antes da apresentação de resposta. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência de 

apresentação de contestação, o óbice imposto pela regra prevista no §4º, 

do art. 485, do CPC, não incide sobre o feito. Neste viés, homologo o 

pedido de desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e 

extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de 

restrição judicial sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência 

para sua retirada. Sem honorários. Custas já recolhidas pelo polo ativo. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. R. I. Alta 

Floresta, 23 de julho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002876-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASA APOIO A FAMILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002876-14.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASA APOIO A FAMILIA EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos. Embora o feito esteja instruído por prova escrita sem 

eficácia de título executivo extrajudicial, o simples pedido de 

processamento pelo rito da ação monitória não torna apta a emenda à 

inicial a ser recebida, pois os pedidos devem ser certos e determinados 

(arts. 322 e 324, do CPC). Neste sentido, determino a intimação da parte 

requerente para que, em até 15 (quinze) dias, emende a inicial e supere a 

inépcia que a macula, observando o disposto no §1º, do art. 330 e nos 

arts. 319 e 320, todos do CPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000434-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES MASAKO NAKAGAWA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000434-75.2017.8.11.0007 

AUTOR: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP RÉU: 

MERCEDES MASAKO NAKAGAWA Vistos. INDEFIRO o derradeiro pedido. 

Ainda que lei possibilite a requisição de diligências a ser efetuada pelo 

juízo, entendo que incumbe inicialmente à parte autora o ônus de buscar, 

por meios próprios, o endereço da parte requerida, e, somente após a 

comprovação de que não obteve êxito na localização, deverá o 

Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação. Caso 

contrário, transferindo-se aos Magistrados, desde o início, o encargo de 

localizar os devedores, certamente restaria severamente prejudicada a 

prestação jurisdicional em tempo razoável, em clara ofensa à norma 

fundamental prevista no art. 4º, do NCPC. Intime-se a parte requente para 

que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o andamento deste feito, bem 

como comprove as diligências realizadas com o escopo de localização da 

Requerida. Após, conclusos. Às providências. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FINIMUNDY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIZA MARIA DOURADOS (RÉU)

AARAO LINCOLN SICUTO (RÉU)

 

Processo: 1000130-42.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 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 da decisão de id. 14354140, com audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 17h00, a ser realizada 

no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta 

Floresta/MT, bem como para que providencia o comparecimento da autora 

à audiência. Alta Floresta-MT, 25 de julho de 2018. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002525-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002525-41.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: ALEXANDRE 

HENRIQUE DE ARAUJO, CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO Vistos. 

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial aforada por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de Alexandre Henrique de Araújo e Cristine 

Wellmann da Riva Araújo. Na petição de ID 11192598 foi apresentada 

minuta de transação celebrada entre os envolvidos, que requereram a 

homologação e a suspensão do feito até o término do pagamento nos 

moldes avençados, em 10/12/2018. É o relato do necessário. Decido. 

Considerando a aparente regularidade do que foi pactuado sob ID 

11192598, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais a 

avença. Ademais, suspendo o procedimento até o termo final dos 

pagamentos, em 10 de dezembro de 2018. Findo o prazo de suspensão, 

certifique-se e intime-se a parte autora para manifestação em até 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003407-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DAYENE REZENDE GOBETTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003407-03.2017.8.11.0007 

AUTOR: JACINTO & MELCHIOR LTDA RÉU: PRISCILA DAYENE REZENDE 

GOBETTI Vistos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes ao Id. 12265209 que as 

partes se compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil. Custas e despesas processuais já recolhidas. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Intimem-se. Registro que, em caso de 

descumprimento dos termos do acordo, deverá ser iniciado o 

procedimento de cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, 

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

o necessário. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125577 Nr: 2723-66.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda., Francis Maris Cruz, 

Stella Maris Menezes Cruz Nascimento

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 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$ 4.187,22 (quatro mil e cento e oitenta e sete 

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

sentença de folha 33. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

2.093,61 (dois mil e noventa e tes reais com sessenta e um centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 2.093,61 (dois mil e noventa e 

tres reais com sessenta e um 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.: 24253 Nr: 928-45.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Nunes da Silva & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Agustini - 

OAB:MT/12.500A

 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$ 740,73 (setecentos e quarenta reais com 

setenta e tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 134. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 
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guia de custas e R$ 327,33 (trezentos e vinte e sete reais com trinta e tres 

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): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67583 Nr: 545-23.2010.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

- OAB:10856-B/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 5 (cinco) dias, acerca dos 

documentos de fls. 68/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110720 Nr: 6310-67.2013.811.0007

 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): Marcos Pellegrini Pereira

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130341 Nr: 5331-37.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

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

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, 

Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 3234-74.2009.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Urias, Janaina Urias Martins, Antonio Aurelio Urias 

Martins, Gabriela Urias Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aurélio Martins

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 5380-49.2013.811.0007

 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: Abrahão Lincon da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:13241-A/MT, Caroline de Oliveira Florêncio - OAB:OAB/MT 

10467, Eladio Miranda Lima - OAB:86235, Elen Marques Souto - 

OAB:73109, Eurico de Jesus Teles Neto - OAB:OAB/RJ121935

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

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141900 Nr: 4002-53.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Romano da Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) patrono(a) do(a) requerente a 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141781 Nr: 3936-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edineia Gerônimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

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

OAB:17.811-0 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 5 (cinco) dias, se a proposta de 

acordo foi efetivada pela requerida, visto o decurso de prazo solicitado às 

fls. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129702 Nr: 4975-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Riker Flay

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:23411/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70295 Nr: 3268-15.2010.811.0007

 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): Ricardo Mastrangelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 6471-09.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o IMPEDIMENTO desta Magistrada para presidir e julgar o 

presente feito, decorrente do vínculo de parentesco biológico em terceiro 

grau que possui com o Prefeito Municipal de Alta Floresta - Asiel Bezerra 

de Araújo, remetam-se os autos ao substituto legal, com fulcro no artigo 

144, IV do Código de Processo Civil.

 Insiram-se tarjas coloridas no dorso dos autos (duas tarjas da cor 

vermelha), conforme dispõe o item 7.4.4 da CNGC-MT.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100827 Nr: 2267-24.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lanchonete Caione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT

 Vistos,

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

condenado ao pagamento de 03 (três) salários mínimos a título de multa 

administrativa em favor do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA.

 Na decisão de fl. 79, a magistrada contemporânea deferiu o pedido de 

parcelamento do débito.

 Às fls. 96/97 o polo passivo informou pagamento integral da dívida, 

pugnando pela extinção do processo.

Oficiado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, este confirmou o integral pagamento das parcelas.

Instado a manifestar, o Promotor de Justiça pugnou pela extinção do feito.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

 Pois bem. Considerando que o polo passivo cumpriu com sua obrigação, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113021 Nr: 1595-45.2014.811.0007

 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 Helena de Rezende Cesar

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

condeno o INSS:a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do laudo pericial (19/02/2018 – fls. 96/97v), com renda 

mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; b) a 

efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do 

auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor, desde a data do ajuizamento da ação 

(17/03/2014) até o dia anterior à realização do laudo pericial (19/02/2018), 

devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela;c) concedo à parte Autora a antecipação dos 

efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício da 

aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 

sua ciência desta sentença;d) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados em R$ 400,00 (duzentos reais) a serem 

requisitados através da AJG, tão logo haja a apresentação dos dados 

pessoais, por parte do médico perito; e) Concedo à parte autora os 

benefícios da Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC; INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Nos termos da 

Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são 

os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: Maria Helena 

de Rezende César; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: 01 (um) salário mínimo; data do inicio do benefício: data do 

laudo pericial: 19/02/2018; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento.Retroativamente: beneficio 

concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 3630-51.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José dos Santos Vieira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl.181, em que a parte exequente 

concorda com os cálculos apresentados pela executada, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 175.

 Ademais, DETERMINO a intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o 

depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, bem como indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, e ainda, no 

mesmo prazo, indique os dados bancários da parte autora.
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 Carreados aos autos o competente contrato e indicadas as contas do 

causídico e da parte autora, EXPEÇA-SE requisição de pagamento ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

 Depositados os valores pertinentes, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL para 

as contas a serem indicadas, observando que devem ser liberadas ao 

advogado da parte autora as quantias relativas aos honorários contratuais 

e sucumbenciais, devendo o saldo remanescente ser liberado diretamente 

à parte demandante, atentando-se ainda a Secretaria de Vara, ao disposto 

no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018.

 Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67560 Nr: 522-77.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Cardoso Varjão

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl.141, em que a parte exequente 

concorda com os cálculos apresentados pela executada, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 135.

 Ademais, DETERMINO a intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o 

depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, bem como indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, e ainda, no 

mesmo prazo, indique os dados bancários da parte autora.

 Carreados aos autos o competente contrato e indicadas as contas do 

causídico e da parte autora, EXPEÇA-SE requisição de pagamento ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

 Depositados os valores pertinentes, EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL para 

as contas a serem indicadas, observando que devem ser liberadas ao 

advogado da parte autora as quantias relativas aos honorários contratuais 

e sucumbenciais, devendo o saldo remanescente ser liberado diretamente 

à parte demandante, atentando-se ainda a Secretaria de Vara, ao disposto 

no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018.

 Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69870 Nr: 2842-03.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Laura Neimeg Kuster

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste o seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104962 Nr: 152-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uendel Diego Prill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12.747/MT, Flavia Rosa Nicanor de Souza - OAB:13889/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.Custas 

processuais já recolhidas, sendo incabível a condenação da parte Autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não 

houve qualquer atuação do patrono constituído pela parte Requerida no 

feito.Intime-se.Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113264 Nr: 1810-21.2014.811.0007

 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: VRMdS, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e 

manifeste sobre o prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

Cumprida a diligencia e decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13724 Nr: 1799-46.2001.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Gomes

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

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D

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

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 378/379 e determino a expedição de Alvará Judicial 

à causídica do Autor, para a liberação dos honorários sucumbenciais e 

contratuais, no percentual de 40% do valor auferido pela parte conforme 

contrato de fl.381/382.

Outrossim, expeça-se Alvará Judicial em favor do Autor, conforme dados 

pessoais e bancários informados à fl. 394.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002111-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELKA MARIA SANTOS CEZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002111-09.2018.8.11.0007 

AUTOR: ELKA MARIA SANTOS CEZAR RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elka Maria 

Santos Cezar em face do Município de Carlinda, representado 

representada pela prefeita, Carmelinda Leal Martines Coelho. Narrou que 

foi aprovada em segundo lugar em concurso para cargo de professor de 

educação física e que durante o prazo de vigência o Município abriu 

processo seletivo para o preenchimento do mesmo tipo de vaga. Ainda, 

alegou que o primeiro colocado foi aprovado em outro certame, tornando 

vaga a primeira posição. Entendendo presentes os requisitos, pediu 
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liminarmente a suspensão do edital que convocou os aprovados para o 

aludido processo seletivo, bem como a determinação do impetrado à sua 

imediata convocação, posse e nomeação. Com a inicial, vieram 

documentos junto ao PJe. É o relato do necessário. Decido. Recebo a 

inicial. Tendo em vista que a impetrante pediu a apreciação, “inaudita altera 

parte”, de tutela de urgência, passo a análise dos requisitos. De acordo 

com os requisitos previstos na lei processual, a liminar em mandado de 

segurança pressupõe a presenta da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Neste viés, 

a impetrante defende que possui direito líquido e certo a sua nomeação, 

alegando que foi preterida pela administração pública com a abertura de 

processo seletivo para a vaga à qual foi aprovada em concurso, assim 

como que houve vacância da vaga do primeiro colocado no certame. 

Quanto ao direito suscitado, é de suma importância trazer à baila o teor da 

ementa do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 837311, com 

repercussão geral reconhecida: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA 

SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA 

DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO 

FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 

NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 

1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA 

EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO 

DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. 

INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O 

postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o 

Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, 

corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O 

edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, 

faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um 

direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse 

número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático 

de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua 

discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação 

unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, 

sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais 

em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário 

não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o 

espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que 

é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados 

de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um 

novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de 

abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. 

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui 

discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as 

vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, 

como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os 

cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até 

mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não 

mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso 

público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro 

anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de 

provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos 

cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, 

podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que 

justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a 

obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à 

nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse 

contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a 

escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na 

validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), 

fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas 

seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação 

(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada 

por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, 

excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos 

devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da 

validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido 

prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da 

existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de 

novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a 

que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). É 

importante pontuar que o julgado acima transcrito tem efeito vinculante 

para todo o poder público, seja a administração pública ou mesmo o Poder 

Judiciário. Com base nestas ponderações, a probabilidade do direito 

revela-se presente quando verificado o teor do documento sob 13630340 

- Pág. 27, que indica a nota obtida pela parte impetrante na prova objetiva, 

colocando-a em empate na primeira colocação. Sob ID 13630230 - Pág. 11, 

ficou demonstrada a classificação final da autora: 322365 - Elka Maria 

Santos Cezar - Professor de Educação Física - (Licenciatura) - 14,00 

10,00 51,00 29 75,00 75,00 - 1º Classificado. Conforme disposto no ID 

13630219 - Pág. 19, havia uma apenas uma vaga para o cargo pretendido, 

sem cadastro de reserva. Embora a impetrante aduza que o primeiro 

colocado foi aprovado em outro certamente, não ficou suficientemente 

comprovado que este deixou de tomar posse na vaga pretendida por meio 

deste writ. Contudo, diante do acervo probatório, ficou evidente a 

preterição injustificada da candidata impetrante quando foi declarada pela 

administração pública a inequívoca necessidade de preenchimento de 

outras vagas para professor de educação física por meio de processo 

seletivo, com edital sob ID 13630257, e a posterior convocação de 

candidatos para o preenchimento de tais vagas (ID 13630279). Ora, a 

convocação para contratação em caráter provisório (processo seletivo) 

quando há candidato aprovado em concurso público, sem justificativa de 

sua preterição, convola a mera expetativa de direito em direito líquido e 

certo à nomeação, consoante entendimento sedimentado pelo E. Supremo 

Tribunal Federal no julgado acima mencionado. Nessa trilha jurídica: 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PSICÓLOGO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DA BARRA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. Decisão interlocutória de 

deferimento do provimento liminar requerido pela Impetrante. 

Inconformismo do Impetrado. Entendimento desta Relatora quanto à 

confirmação da decisão agravada. Analisando-se os autos principais, 

verifica-se que a Impetrante foi aprovada em 2º (segundo) lugar no 

Concurso Público nº 02/2014, certame este que se destinou ao 

preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de Psicólogo e que foi realizado 

no ano de 2015, com prazo de validade de 02 (dois) anos prorrogado até 

outubro de 2018.Com a convocação da 1ª (primeira) colocada para o 

cargo de Psicóloga, restaria à Impetrante apenas a expectativa de direito 

quanto à eventual contratação, já que, como visto, sua aprovação deu-se 

fora do número de vagas previstas no edital do concurso. Ocorre que, 

apesar da Impetrante ter sido classificada de forma excedente ao número 

de vagas do concurso, restou demonstrado nos autos que houve 

preterição em virtude da contratação precária de diversos psicólogos sem 

que houvesse demonstração de excepcionalidade ou interesse público 

que justificasse tal medida. Além disso, a situação em questão revela-se 

ainda mais grave quando se verifica que a Impetrante figura entre aqueles 
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profissionais contratados precariamente pelo Município de São João da 

Barra para o exercício da função de psicólogo. Logo, demonstrada a 

preterição alegada pela Impetrante, força é concluir pela existência do 

direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual foi aprovada, 

justificando a concessão do provimento liminar em questão. Precedentes 

do TJERJ. Acolhimento do Parecer da Ilustre Procuradora de Justiça. 

CONHECIMENTO DO RECURSO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (TJRJ; AI 0058362-97.2017.8.19.0000; São João da Barra; 

Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Conceição Aparecida Mousnier Teixeira 

de Guimãraes Pena; Julg. 18/07/2018; DORJ 20/07/2018; Pág. 420). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIDORES 

MEDIANTE TESTE SELETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE 

LITISCONSORTE. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA 

DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. FORÇA 

NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Da análise dos autos, 

constata-se que a Impetrante juntou substrato probatório suficiente à 

prova do direito líquido e certo pleiteado. Rejeição da alegação de 

ausência de prova pré-constituída. 2. Não há que se falar na existência de 

litisconsórcio passivo necessário daqueles que ocupam, de maneira 

supostamente irregular, o cargo pretendido, uma vez que é patente a 

inexistência de direito líquido e certo à nomeação de pessoas que 

exercem a função pública de maneira precária, sem sequer terem 

prestado concurso público. Preliminar rejeitada. 3. A pretensão 

mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se 

enquadra nas vedações legais ao deferimento de liminares em face da 

Fazenda Pública com base no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 ou art. 7º, § 2º 

da Lei nº 12.016/09. 4. O concurso público é a principal forma de 

recrutamento de pessoal para os quadros dos serviços e organismos da 

Administração Pública, revelando-se uma medida das mais significativas 

no âmbito da democratização da função pública, contribuindo para um 

acréscimo de competência, isenção e objetividade na gestão dos recursos 

humanos. 5. Candidatos aprovados dentro das vagas previstas em edital, 

possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do 

concurso. 6. Aberto teste seletivo para contratação de professor, em 

caráter precário, durante a vigência do concurso público anterior, 

configura preterição dos candidatos aprovados, caso comprovado que o 

número de contratações precárias alcançou a posição ocupada pelo 

candidato no momento da aprovação no respectivo certame. 7. Ordem 

concedida. (TJPI; MS 2016.0001.003994-5; Sexta Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Sebastião Ribeiro Martins; DJPI 24/07/2018; Pág. 58). Por 

sua vez, o perigo de dano é latente, quando considerada a natureza da 

verba remuneratória como alimentar, assim como a consolidação no tempo 

dos efeitos da convocação de outros candidatos ao preenchimento da 

vaga. Forte nas razões apresentadas, a tutela de urgência deve ser 

concedida a fim de que seja determinada a nomeação, a convocação e a 

nomeado da impetrante no prazo de até 15 (quinze) dias. Entretanto, esta 

medida configura-se suficiente para reparar os efeitos da preterição 

injustificada da administração pública quanto ao direito da impetrante, 

tornando desnecessária a suspensão do edital de convocação do 

processo seletivo n.º 001/2017/SME, eis que causaria efeitos deveras 

gravosos, tais como o desprovimento de vagas além do necessário para o 

ingresso da parte integrante ao quadro de professores. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino a nomeação da impetrante para o cargo pleiteado no prazo de 

até 15 (quinze) dias. O descumprimento da decisão acarretará à 

impetrada, além da imposição de multa, eventual aplicação de sanções 

criminais e cíveis cabíveis à espécie, bem como poderá incorrer em crime 

de desobediência cuja inobservância é considerado ato atentatório ao 

exercício da jurisdição. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da 

petição inicial, com cópia dos documentos, para que preste as 

informações em 10 dias, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei nº 

12.016/2009. Intime-se também a pessoa jurídica vinculada à qual a 

autoridade coatora se encontra vinculada para, no mesmo prazo, 

apresentar o que entender necessário. Após, vista ao Ministério Público 

por 10 dias, como determina o artigo 12 da Lei nº 12.016/2009. Às 

providências. Alta Floresta, 24 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANAI MENDES CAMELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000884-52.2016.8.11.0007 

AUTOR: ELIANAI MENDES CAMELO RÉU: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY STYLE - SONI BRASIL S.A Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração oposto por ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra a sentença homologatória parcial 

proferida sob ID 12570822. Por meio do recurso, alega contradição em 

relação aos termos da transação que afirmou abarcar todos os demais 

envolvidos na relação processual, motivo pelo a homologação deve 

abranger a todos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Embora 

vislumbre a alegada contradição, o pedido da parte embargante merece 

acolhimento, tendo em vista que os destinatários da tutela jurisdicional são 

as partes, que, de forma louvável, consensualmente atingiram a paz social 

e entenderam por bem por fim ao litígio. Sendo assim, HOMOLOGO a 

transação em relação a todos os requeridos e, com lastro no art. 487, III, b, 

do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas 

serão rateadas. Os honorários foram objeto de transação. Devido à 

dispensa do prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de julho de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000785-14.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: APARECIDA SALETE PEREIRA REQUERIDO: ESTE JUIZO 

Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro civil ajuizada por 

Aparecida Salete Pereira objetivando a retificação de seu assento de 

nascimento, tendo em vista que no momento da lavratura do documento 

não foi incluído o sobrenome Pires de seu pai, nome pelo qual alega ter 

grande simpatia e entende que trará benefícios ao seu exercício 

profissional. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido inicial. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que a autora pleiteou a retificação 

de seu assento de nascimento com base no artigo 109 da Lei n.° 6.015/73, 

que assim preceitua: “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o 

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

de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório”. A pretendida retificação na 

certidão nascimento e de casamento da requerente demonstra-se 

plenamente cabível e merece acolhimento, tendo em vista que apenas 

haverá a inclusão de sobrenome de seu pai, que não foi inserido quando 

da anotação de seu nascimento. A medida torna-se imperativa quanto 

sopesado seu direito de identidade, enquanto membro de uma família e 

enquanto expressão de sua dignidade como pessoa. Diante do exposto, 
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com fundamento no artigo 109 da Lei nº 6.015/73 e em consonância com o 

parecer do Ministério Público, julgo procedente o pedido formulado na 

inicial, para determinar a retificação da averbação na certidão de 

nascimento e de casamento para o nome APARECIDA SALETE PEREIRA 

PIRES. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se mandado de 

retificação ao Cartório de Registro Civil onde foi realizada a averbação na 

certidão de nascimento da requerente, observando-se o teor do § 5° do 

artigo 109 da Lei n.° 6.015/73 para a efetivação da retificação. Isento de 

custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado e cumpridas 

as determinações, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. 

R. I. Cumpra-se. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168826 Nr: 3445-95.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 224-51.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira e Maia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco do 

Bradesco S.A., em desfavor de Oliveira e Maia Ltda.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/25.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação do advogado da parte 

Requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Todavia, o mesmo quedou-se inerte, cf. teor da certidão de fl. 70.

Em ato contínuo, fora determinada a intimação pessoal da parte autora, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Contudo, 

esta quedou-se inerte cf. teor da certidão de fl. 73.

 É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

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

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110753 Nr: 6349-64.2013.811.0007

 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: José dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo José Moscardini Neto - 

OAB:219.262 - SP, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta por José dos 

Santos em face de Banco do Brasil S/A.

Despacho às fls. 82/83 determinando o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso.

 Após fora certificado o decurso do prazo sem cumprimento da ordem, 

apesar de intimado, fl.89.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Aos analisar os autos, denota-se que houve decisão determinando o 

recolhimento de custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do inciso III e § 1° do Novo Código de 

Processo Civil , vejamos:

Art. 485. “O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

O caso vertente configura a hipótese prevista no dispositivo legal acima 

mencionado, eis que se intimou a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, bem como, pessoalmente, para que procedesse ao 

recolhimento das custas, o que se deixou de fazer.

 Desta feita, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV, e 290, ambos do NCPC, diante do não 

pagamento das custas iniciais.

 Sem custas.

Isento de honorários.

P. R. I.

Deve a Secretaria certificar o trânsito em julgado, e, após, promover a 

baixa no distribuidor e remeter os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 4096-16.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Alves

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Tendo em vista que a citação operou-se pessoalmente, conforme se 

infere de fl. 39 v., TORNO SEM EFEITO o edital de fl. 61.

2) Tendo em vista o lapso temporal existente entre a avaliação de fl. 40 e a 

presente data, DETERMINO a expedição de mandado para nova avaliação 

do bem penhorado.

3)Após, INTIME-SE a parte executada pessoalmente e seu cônjuge ( se 

casado for, nos termos do art. 12, §2º, da Lei no 6.830/1980) da penhora 

e avaliação constante dos autos (fl. 53), bem como da avaliação de que 

trata o item “2” da presente decisão, atentando-se para o endereço 

constante à fl. 38.

4)Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com o determinado no parágrafo 5º (quinto) de fl. 58, 

INTIMANDO-O ainda, da avaliação determinada no item “2”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 6898-74.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANA VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro parcialmente o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e 

BACENJUD, tendo em vista que esta magistrada possui acesso, com 

escopo de localizar o endereço da parte requerida.

Em sendo encontrado diverso dos autos, manifeste-se a parte requerente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o que entender 

de direito.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47733 Nr: 7328-70.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni de Oliveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 1833-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

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

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

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fl. 143, bem como o teor da certidão de fl. 

146, DETERMINO a intimação pessoal da Exequente, para no prazo de 10 

(dez) dias, informar seus dados bancários (banco, agência, número da 

conta CORRENTE e CPF), explicando que a conta deve ser CORRENTE, 

visando à expedição de alvará judicial em seu favor, sob pena de 

extinção.

 Após, voltem-me conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 5172-60.2016.811.0007

 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: Ilcimar Miranda da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte 

autora e condeno o INSS: a) a conceder o benefício de auxílio-doença, 

desde a data do indeferimento administrativo (fl. 27.06.2016 fl. 16) até a 

data imediatamente anterior à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez. b) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do laudo pericial (24/01/2018 fl. 44), com renda mensal inicial 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; c) a efetuar o 

pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de 

auxílio-doença, desde a data do indeferimento administrativo 

(fl.27.06.2016, fl. 16), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento 

de cada parcela; d) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas 

quanto ao benefício de aposentadoria por invalidez, desde da data do 

laudo pericial, (24/01/2018, fl. 44), devendo incidir juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; e) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), os quais 

serão requisitados nesta data. f) Em razão do princípio da sucumbência, 

com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), CONDENO o Requerido INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10 % (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, como tal entendidas todas as parcelas que 

integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 535 do NCPC, 

conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do e. Superior Tribunal de 

Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão 

pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema 

geral de previdência social em cumprimento desta decisum. g) Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, visto que 

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

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118878 Nr: 6625-61.2014.811.0007

 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: Conceição Aparecida Santana dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 145983 Nr: 6031-76.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGPF, SGPdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.39, consistente na inclusão do nome do executado 

nos órgãos de proteção de defesa do consumidor, eis que há previsão 

legal no art. 782, §3º do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104698 Nr: 6542-16.2012.811.0007

 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: Banco Itaucard S. A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Batista Romano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fl. 69 e determino a alteração do polo ativo da lide, 

alterando a capa dos autos e no sistema Apolo.

2) Outrossim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos cópia legível dos documentos de fls. 14/20 e, 

conclusos.

Intimem-se.

Às providencias. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 150067 Nr: 931-09.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pre-Serve Indústria e Comércio de Briquetes Ltda

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

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 76/83, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as 

homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63821 Nr: 2912-54.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Neusa Antunes de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fl. 253/253v. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Banco 

Volkswagen S/A e executado Carlos Moura Matos, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

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

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

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

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

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 9130 Nr: 4152-88.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Nogueira da Silva, Mailon Nogueira da Silva, 

Maicon Nogueira da Silva, Misael Francisco da Silva Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT/10.110, 

Larissa Fernanda Dias - OAB:MT/16.273

 Vistos.

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

522 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte Requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 5860-37.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Gonçalves Vieira

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO a intimação pessoal da Requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, informar seus dados bancários (banco, agência, 

número da conta corrente e CPF), visando a expedição de alvará judicial 

em seu favor.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual do executado, conforme extrato em 

anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de fls. 

23/24.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96625 Nr: 5090-05.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos. Assim, diante da documentação acostada à fl. 95/96, verifica-se 

que o bloqueio judicial ocorreu sobre a conta-salário da executada 

(agência 269-0, conta corrente 1454-0 – Banco do Brasil) incidindo sobre 

a referida constrição a impenhorabilidade do art. 833, X do CPC/15. À fl. 

95, depreende-se que o salário líquido da executada perfaz o quantum de 

R$ 5.050,41 (Cinco mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos), Deste 

modo, mediante análise percuciente do caso em tela, observa-se que a 

executada obtinha em sua conta-salário valor vultuosamente superior ao 

de sua percepção salarial, a saber, R$ 6.615,64 (seis mil seiscentos e 

quinze reais e sessenta e quatro centavos), sendo que lhe incumbia o 

ônus de comprovar a impenhorabilidade de tais créditos, contudo não o 

fez satisfatoriamente. Pelas razões de fato e direito esposadas, 

DETERMINO a imediata liberação parcial dos valores penhorados à fl. 

88/89, na ordem de R$ 5.050,41 (cinco mil e cinquenta reais e quarenta e 

um centavos), a ser cumprida em gabinete, pelo sistema Bacenjud. Doutro 

lado, em que pese à quantia de R$ 6.615,64 (seis mil seiscentos e quinze 

reais e sessenta e quatro centavos) não padecer de impenhorabilidade, 

MANTENHO a constrição efetuada sobre o aludido valor. Pois bem, o caso 

em comento trata-se de cumprimento de sentença que condenou a ora 

executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências. 

Nesse diapasão DEFIRO o pedido de fl. 103, e entendo cabível 

CONSTRIÇÃO MENSAL sobre os rendimentos líquidos da executada, no 

percentual de 30% (trinta por cento), até a integral satisfação do débito 

executado. Outrossim, EXPEÇA-SE ofício a Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) cf. endereço de fl. 103, para que proceda em consonância com o 

determinado e realize a referida constrição mensal. Preclusa esta decisão, 

DETERMINO que o valor devidamente bloqueado (fl. 88/89), a saber, R$ 

6.615,64 (seis mil seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro 

centavos), seja transferido para a conta judicial. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 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:

 Vistos.

1) Tendo em vista o petitório de fl. 94, bem como, teor da certidão de fl. 92, 

e considerando que o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018 do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial somente poderá 

ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para apresentação de 

impugnação ou recurso, EXPEÇA-SE alvará em favor do Banco 

Exequente, quanto à totalidade do valor sob depósito judicial (dados e 

conta bancaria à fl. 94), observando o respectivo dispositivo.

2) INTIME-SE o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a planilha de débito atualizado, já descontado o valor bloqueado 

através do sistema BACENJUD.

 Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 612-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO REMI PASSARINI, Vera Lúcia de 

Souza Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante da comprovação da propriedade, DEFIRO o pedido de penhora 

do imóvel matriculado sob o n. 22.845 do CRI de Alta Floresta–MT, 

consoante o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 845, do CPC.

2) EXPEÇA-SE mandado de penhora do bem indicado.

 3) Após, INTIME-SE da penhora a parte devedora, por meio de seu 

causídico ou pessoalmente, caso não tenha procurador nos autos (art. 

841, § 1º, do CPC), e, pessoalmente o seu cônjuge, se casado for (art. 

842, do CPC).

4) Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer 

manifestação nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se 

pretende a adjudicação do bem, nos termos do art. 876, do CPC.

6- Cumpridas as diligências supramencionadas, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58855 Nr: 3441-10.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio, Renato Boucault Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilsene Francisca de Lima, Tatiane de Lima, 

Celio Roberto de Lima, Cleberson de Lima, Antonio Emerson de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 Vistos.

Incialmente DETERMINO a busca do endereço atualizado dos executados 

NILSENE FRANCISCA DE LIMA, CELIO ROBERTO DE LIMA e ANTONIO 

EMERSON DE LIMA, mediante emprego do Sistema INFOJUD, vez que 

restou inexitosa a citação daqueles pelo Oficial de Justiça.

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital dos executados NILSENE FRANCISCA DE LIMA, CELIO 

ROBERTO DE LIMA e ANTONIO EMERSON DE LIMA, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 
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curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Outrossim, desentranhe-se o petitório de fls.177/180 e junte-se aos autos 

de n°. 98697, em trâmite nesta vara.

 Ademais, Considerando que o petitório de fls. 173/176, não pertence a 

estes autos, determino o seu desentranhamento e posterior remessa ao 

juízo competente para proceder à juntada

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141259 Nr: 3647-43.2016.811.0007

 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: Maico Patrick Guchert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios 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

 Vistos.

ACOLHO o pedido de fl. 101. INTIME-SE a perita para a complementação 

da perícia, para apontar se a invalidez que acomete o requerente (fl. 99) é 

de cunho permanente ou temporário, bem como para RESPONDER aos 

QUESITOS DA PARTE AUTORA (FLS. 37/37/v), consignando-se que o 

laudo pericial complementar deverá ser apresentado a este juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da intimação.

Verificada a necessidade de realização de nova perícia na parte, deverá a 

expert proceder ao agendamento na ocasião de sua intimação, do qual 

deverão ser intimadas as partes. Consigne-se que o prazo da entrega do 

laudo, neste caso, será de 15 (quinze) dias, contado da realização da 

perícia.

Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo.

Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125598 Nr: 2742-72.2015.811.0007

 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: Josefa dos Santos Petronilho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143945 Nr: 5157-91.2016.811.0007

 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: Maria de Lourdes da Silveira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123821 Nr: 1734-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCA

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao douto representante do Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123212 Nr: 1359-59.2015.811.0007

 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: Escola Presbiteriana de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Oliveira Pereira

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incialmente DETERMINO a busca do endereço atualizado da executada 

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA , mediante emprego do Sistema 

INFOJUD, vez que restou inexitosa a citação daqueles pelo Oficial de 

Justiça.

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço da executada 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital da executada ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

executada citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160187 Nr: 6185-60.2017.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Incialmente DETERMINO a busca do endereço atualizado da parte 

executada MOISÉS MARCIO PETRUCCI , mediante emprego do Sistema 

INFOJUD, vez que restou inexitosa a citação daqueles pelo Oficial de 

Justiça.

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital do executado MOISÉS MARCIO PETRUCCI, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110930 Nr: 6525-43.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Simão da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Edivan Souza Lima Carvalho, Jorge Américo Tavares Carvalho

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Higor Huynter 

Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - 

OAB:MT/6816

 Vistos.

Incialmente DETERMINO a busca do endereço atualizado da empresa 

executada BOTELHO PIMENTEL E CARVALHO LTDA , mediante emprego 

do Sistema INFOJUD, vez que restou inexitosa a citação daqueles pelo 

Oficial de Justiça.

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço da executada 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.

Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital da executada BOTELHO PIMENTEL E CARVALHO LTDA, 

devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

executada citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69024 Nr: 1997-68.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&AL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 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 à fl. 123.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, 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 ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142611 Nr: 312-48.2013.811.0095

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMML, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSML

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

CONSIDERANDO a existência de valores a titulo de FGTS em nome do 

executado, EXPEÇA-SE Ofício à Caixa Econômica Federal para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, realizar o bloqueio dos valores indicados a fl. 114.

 Após, INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, Defiro o pedido de fl. 120 e realizo a consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo. Em 

caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência daqueles 

que forem encontrados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123849 Nr: 1745-89.2015.811.0007

 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: Lione Barros de Arruda

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos. Haja vista que o feito encontra-se devidamente instruído, por meio 

dos documentos carreados conjuntamente à exordial, bem como diante da 

inércia do autor em promover os atos que lhe incumbiam, faz-se mister o 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Pois bem, analisando 

com percuciência os autos, verifica-se que por duas vezes o demandante 

deixou de comparecer à perícia médica agendada, cujo escopo é a 

produção probatória, ainda que devidamente realizada sua intimação. 

Outrossim, a norma processual é clara ao apregoar que em se tratando de 

fato constitutivo do direito do autor, lhe incumbe o ônus da prova, 

conforme se infere da aplicação do artigo 373, I do CPC/15. No caso em 

tela é patente que a inércia do autor em comparecer à perícia médica 

acarreta em desídia de comprovar as alegações da exordial. Por 

conseguinte, diante da ausência da produção de prova pericial, não há 

outra sorte que não a preclusão da referida prova, sendo que é medida 

impositiva a improcedência do pedido. Nesse sentido segue o 

entendimento jurisprudencial  do E. TJMT: (TJ-MT-APL: 

00231952020148110041 22972/2015, Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS, 
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Data de Julgamento: 24/06/2015, QUINTA VARA CÍVEL, Publicado no DJe 

em 02/07/2015). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO 

AUTORAL E EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

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

art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo 

quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Certificado o 

trânsito em julgado sem interposição de recurso das partes, ao ARQUIVO 

com as baixas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165630 Nr: 1834-10.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Herminio Ferreira Filho- Espólio, Maria Amélia 

Ferreira - Espólio, Sylvia Ferreira, Oscar Ferreira Broda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Madeireira Cristalino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte para, no prazo 48 (quarenta e oito horas) efetuar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117172 Nr: 5282-30.2014.811.0007

 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: CICERA IZABEL DONADI CARDOSO

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E ESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO proposta 

por Cícera Izabel Donadi Cardoso em desfavor de Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Com a exordial trouxe os documentos de fls. 11/23. 

É a síntese necessária. FUNDAMENTO. DECIDO. Haja vista que o feito 

encontra-se devidamente instruído, por meio dos documentos carreados 

conjuntamente à exordial, bem como diante da inércia do autor em 

promover os atos que lhe incumbiam, faz-se mister o julgamento da lide no 

estado em que se encontra. Pois bem, analisando com percuciência os 

autos, verifica-se que o demandante deixou de comparecer à perícia 

médica agendada, cujo escopo é a produção probatória, ainda que 

devidamente realizada sua intimação. Outrossim, a norma processual é 

clara ao apregoar que em se tratando de fato constitutivo do direito do 

autor, incumbe-lhe o ônus da prova, conforme se infere da aplicação do 

artigo 373, I do CPC/15. No caso em tela é patente que a inércia do autor 

em comparecer à perícia médica acarreta em desídia de comprovar as 

alegações da exordial. Por conseguinte, diante da ausência da produção 

de prova pericial, não há outra sorte que não a preclusão da referida 

prova, sendo que é medida impositiva a improcedência do pedido. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINTO O 

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

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 

3º do art. 98 do CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado sem 

interposição de recurso das partes, ao ARQUIVO com as baixas 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 635-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Donisete Baldin de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 181.

Apresentada impugnação pela fazenda pública municipal às fls. 183/185 

c/c planilha de fls. 186/190, onde indicou como correto o valor total de R$ 

6.025,58 (seis mil e vinte e cinco reais com cinquenta e oito centavos), 

considerando-se o critério de atualização de débito fazendário expresso 

no artigo 1º-F da Lei n. 11.960/2009.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

192/194), pugnando pela manutenção da execução em seus valores 

iniciais, eis que não houve a comprovação de qualquer pagamento, por 

parte da devedora, quanto às verbas sob execução. Ainda, requereu a 

remessa dos autos ao contador judicial para fixação do quantum debeatur.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Inicialmente consigno que no acórdão sob execução, houve a retificação 

da sentença de fls. 121/125, exclusivamente para fins de exclusão da 

multa fundiária e fixação dos honorários sucumbenciais pela fazenda 

pública municipal (fls. 164v/165).

Dessa forma, visando à fixação do valor do débito sob execução, 

determino a REMESSA dos autos ao contador judicial, o qual deverá 

observar os critérios fixados à fl. 125 e às fls. 164v/165 na elaboração 

dos cálculos.

Após a juntada aos autos da planilha atualizada do débito sob execução, 

intimem-se as partes para manifestação, pelo prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias e conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99454 Nr: 919-68.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Carvalho

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 122.

Apresentada impugnação pela fazenda pública municipal às fls. 125/126 

c/c planilha de fl. 127, onde indicou como correto o valor total de R$ 

9.735,00 (nove mil, setecentos e trinta e cinco reais), considerando-se o 

critério de atualização de débito fazendário expresso no artigo 1º-F da Lei 

n. 11.960/2009.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

130/132, pugnando pela manutenção da execução em seus valores 

iniciais.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Inicialmente consigno que à fl. 102 houve a fixação do benefício 

previdenciário devido, bem como seu termo inicial e final e os critérios para 

a atualização do débito. Ainda, à fl. 127 houve a comprovação do 

pagamento parcial do débito, por parte da autarquia previdenciária.

Dessa forma, visando à fixação do valor do débito sob execução, 

determino a REMESSA dos autos ao contador judicial, o qual deverá 

observar os critérios fixados à fl. 102 e os valores pagos ao exequente.

Após a juntada aos autos da planilha atualizada do débito sob execução, 

intimem-se as partes para manifestação, pelo prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias e conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 1690-12.2013.811.0007

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP, CdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

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

OAB:16889/B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

 Vistos. Em consequência, quanto ao pedido de fixação de alimentos, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Doutro lado, 

quanto ao pedido de retificação do assento de nascimento do autor Igor 

Pimentel dos Santos, este merece prosperar. Isto porque, da análise detida 

dos autos verifica-se cf. relatório supracitado, que o laudo pericial de DNA 

foi conclusivo em atestar a paternidade do requerido Ioflausdo Peixoto em 

relação ao requerente. Ainda, à fl. 133 o mencionado requerido 

manifestou-se expressamente anuindo com a retificação do assento de 

nascimento. Desta maneira, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral no que 

tange a declarar a paternidade de IOFLAUSDO PEIXOTO em relação ao 

requerente Igor Pimentel dos Santos, que passará a chamar-se IGOR 

PIMENTEL PEIXOTO. Outrossim, DETERMINO a inclusão do nome do 

demandado na certidão de nascimento do autor, bem como de seus pais, 

na qualidade de avós paternos. Ademais, que sejam excluídos da aludida 

certidão de nascimento os nomes do requerido Cristiano dos Santos, bem 

como de seus pais na qualidade de avós paternos do requerido. 

Transitado em julgado, expeça-se mandado de restauração do assento de 

nascimento ao Cartório de Registro Civil desta comarca de Alta Floresta, 

para a realização das averbações necessárias. Juntada aos autos a 

certidão de nascimento, INTIME-SE a parte requerente a comparecer na 

Escrivania para retirada do documento original, mediante cópia e certidão 

de entrega de documento nos autos. Condeno as partes reciprocamente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no 

importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido 

pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC. Após o trânsito em julgado, retirada a certidão de nascimento 

retificada pela requerente, ARQUIVE-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165262 Nr: 1648-84.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Izabel Correa Molina Trindade, Romero Molina 

Trindade

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

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda à inicial de fls.54/57.

Proceda a Secretaria da Vara a retificação do valor da causa junto ao 

sistema Apolo e à capa dos autos, para o fim de constar a importância de 

R$ 85.615,21.

 Após, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do atual CPC.

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46278 Nr: 5768-93.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Caroline Milena 

Petrucci, em desfavor de Moisés Marcio Petrucci.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 02/07.

Entre um ato e outro, fora determinada a intimação da parte Requerente, 

na pessoa do seu Adovogado, para dar prosseguimento no feito. Todavia, 

o mesmo quedou-se inerte conforme certidão de fl. 44.

Em ato contínuo, fora determinada a intimação pessoal da requerente, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Contudo, esta 

não foi encontrada cf. teor da certidão de fl. 47, obtendo informações de 

que a autora mudou-se de seu domicilio, contudo não informou o juízo.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

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

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório retro, realizo a restrição de transferência do bem 

encontrado via sistema RENAJUD.

 Outrossim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

carrear aos autos avaliação do(s) veículo(s) indicado à fl. 75, por meio 

dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos meios de 

comunicação, nos termos do art. 871, IV, do CPC.

Com o aporte do determinado acima, EXPEÇA-SE mandado de penhora do 

bem, a ser cumprido no endereço constante nos autos, nomeando-se a 

parte executada como depositária fiel deste e intimando-a da penhora e 

avaliação, esta, apresentada pelo exequente.

Não havendo penhora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Lado outro, transcorrido o prazo do parágrafo segundo sem o aporte do 

determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110041 Nr: 5583-11.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulino da Silva, Manoel Gonçalves da 

Silva, Leopoldino Ribeiro, Jose Lemes de Cares, Pedro Batista de Lima 

Neto

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT

 Vistos.(...).Por fim, quanto à alegada fluência da prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento do ato citatório, conforme 

expresso às fls. 142/143.Após, intime-se o banco Autor para 

manifestação sobre o prosseguimento do feito e a alegada prescrição 

intercorrente, no prazo de 10 (dez) dias e conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, PEDRO PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

 Defiro parcialmente os pedidos de fls.192/193 e realizo consulta, via 

sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de 

veículos registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo.

Outrossim, expeça-se ofício ao Município de Nova Bandeirantes, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se a parte Executada é Servidora 

daquele e qual o valor dos seus proventos recebidos mensalmente.

Intime-se

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 1745-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS Beef Comércio de Carnes Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Silva - ME, Ivone Cardoso da 

Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 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 da parte 

Executada até o valor indicado à fl. 110.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §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.

Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113386 Nr: 1921-05.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayr Donizete Rezende - ME, Ayr Donizete 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta de fl. 86, todavia, utilizar-se-á o 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.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58923 Nr: 3506-05.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Prod. Óticos Globo Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130989 Nr: 5689-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçú Auto Peças Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO com fulcro no art. 782, §3° do CPC, desde já a 

inclusão do nome da parte executada no rol de inadimplentes, devendo a 

secretaria de Vara expedir ofício ao CDL de Alta Floresta-MT com os 

dados cadastrais necessários para sua inclusão.

 DEFIRO ainda o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com 

escopo de obter as três últimas declarações de imposto de renda e 

veículos registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo. Ainda, destaco que, a consulta será realizada em gabinete, cuja 

resposta será anexada aos autos .

Em sendo encontrados bens e/ou valores, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o 

necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, 

permanecendo como depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos do executado, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130173 Nr: 5238-74.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

À fls.54 a parte exequente requereu a transferência dos valores 

bloqueados à fl.30, via sistema Bacenjud para a conta do Município ora 

exequente, e do Procurador.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o bloqueio dos valores realizados, via sistema Bacenjud (fl.30), sem 

a apresentação de impugnação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Requisite-se a Secretaria da Vara a transferência dos valores de fl.30 

para a conta judicial.

 Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

vinculados nos autos, observando o cálculo e as conta indicadas à fl.54, 

em observância ao art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, do CNJ.

 Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138966 Nr: 2414-11.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado à 

fl.152 para conta indicada à fl.156, em observância ao art. 1º, § 1º, do 

Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

 Outrossim, translada-se cópia da sentença de fls. 148/149 aos autos 

executivos sob o Código 123149.

 Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, 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.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF, 

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos.

Tendo em vista que a parte executada foi intimada da penhora on line e 

quedou-se inerte, nesta data procedo a vinculação dos valores de fls. 

328/329 para a conta judicial, cf. extrato em anexo.

 Ademais, considerando o teor do art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 

de maio de 2018, do CNJ, dispõe que o levantamento de alvará judicial 

somente poderá ser efetuado 2 (dois) dias úteis após o prazo para 

apresentação de impugnação ou recurso, expeça-se alvará do valor 

encontrado para a conta indicada à fl. 340, observando o respectivo 

dispositivo.

 Outrossim, defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição 

de transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 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 à fl. 104.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, 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 ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl.120 e realizo consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

da parte executada, conforme extrato em anexo.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE a 

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

indicando o endereço de localização do bem móvel, porventura, 

encontrado.

Cumpra-se.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163982 Nr: 1040-86.2018.811.0007

 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: Erika Dionizio Granemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

 ...É o relatório. DECIDO.HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o reconhecimento pela parte demandada (fls. 259/261) da 

procedência do pedido formulado na ação, para que sejam obstados os 

atos tendentes a expropriação do imóvel matriculado sob. o n. 19.334, do 

Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, e DECLARO extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, a, do 

Código de Processo Civil. Com base no princípio da causalidade, e ainda, 

no teor da Súmula 303/STJ, CONDENO a parte embargante às custas e 

honorários sucumbenciais, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do 

artigo 98, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.Neste 

sentido, tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do tema 872 

(sistemática dos recursos repetitivos). Senão vejamos:...Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e TRANSLADE-SE cópia da presente 

decisão para os autos em apenso (Cód. 46949). Após, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002598-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002598-76.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ISMAEL RODRIGUES PIMENTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente impugnação à contestação. Alta Floresta, MT, 25 de julho 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011221-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14358654, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 25 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIS APARECIDA LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001072-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ATAIS APARECIDA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Intimada a parte autora 

para emendar a petição inicial, especificamente juntar aos autos 

novamente o documento de ID num. 12886573, devido a uma falha ao 

carregá-lo, referida parte quedou inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 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: 8011229-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14358863, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 25 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA AGUIRRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1000874-71.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA 

AGUIRRA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. INTIME-SE 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011273-11.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (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: 

8011273-11.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca dos documentos 

apresentados no ID nº 13676951 e 13677025, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (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: 

1002098-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBINSON GRECO 

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando ao pedido 

cópia legível dos documentos que o acompanharam (ID nº 13566733 e 

13566783), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 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: 1002478-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AKEMI OKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 23 de 

agosto de 2018, às 14h40min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002590-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 04 de 

setembro de 2018, às 15h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002098-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBINSON GRECO 

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, juntando ao pedido 

cópia legível dos documentos que o acompanharam (ID nº 13566733 e 

13566783), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011273-11.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO OAB - MT0019355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011273-11.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos. 

INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca dos documentos 

apresentados no ID nº 13676951 e 13677025, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 31 de 678



Processo Número: 1002573-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZARA CONSOLADORA DE LARA BRAZOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 29 DE 

AGOSTO de 2018, às 14h40min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 04 de 

setembro de 2018, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 04 de 

setembro de 2018, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CAITANO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001314-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA CAITANO RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Realizado o bloqueio de valores via 

BACENJUD, conforme extrato de ID nº 14012279, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor da 

FARMÁCIA BIOTEC, conforme Nota Fiscal apresentada no ID nº 13945238. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 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: 1000602-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO)

ARAMIS MELO FRANCO OAB - MT0007816A-B (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, para manifestar-se 

acerca dos embargos de declaração apresentado no ID 13420243.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEODERITES VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002106-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEODERITES VIEIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: ANA LUCIA FONSECA SANSAO Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço não está no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo genitor da pessoa constante do referido 

comprovante, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000129-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: FRANCISCO ELIZEU LIMA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000710-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000710-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OLIVEIRA FERREIRA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95 combinado com o artigo 27, da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 32 de 678



Lei nº. 12.153/09, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Revelia Consoante se depreende da certidão de ID nº. 13850119 a 

contestação é intempestiva. Com efeito, cinge-se dos autos que o réu 

registrou ciência da citação em 27/03/2018, cujo prazo para manifestação 

expirou em 28/03/2018, tendo a tese defensiva sido apresentada aos 

04/05/2018. A título de elucidação, impende anotar que sobre a contagem 

dos prazos no Juizado Especial, o FONAJE dispõe: Enunciados Cíveis – 

FONAJE ENUNCIADO 13 – Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos 

processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação 

– XXXIX Encontro - Maceió-AL). ENUNCIADO 86 – Os prazos processuais 

nos procedimentos sujeitos ao rito especial dos Juizados Especiais não se 

suspendem e nem se interrompem (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). Enunciados da Fazenda Pública – FONAJE ENUNCIADO 13 - A 

contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será 

feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que 

não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei 

12.153/09 (XXXIX Encontro - Maceió-AL). Intempestiva a contestação, é 

considerada inexistente, sendo devida a decretação da revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC, que estabelece: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto, sendo o réu o 

Estado de Mato Grosso, no que tange aos os efeitos da revelia, tenho que 

não se aplicam neste caso concreto em razão do disposto no art. 345, II, 

CPC. Ademais, a jurisprudência majoritária posiciona-se no sentido de que 

à Fazenda Pública não se aplica o efeito material da revelia, pois os seus 

bens e direitos são considerados indisponíveis. II – Preliminar perda do 

objeto Inobstante a intempestividade da peça defensiva, no ate atine a 

alegação de perda do objeto da ação sob o argumento de que houve o 

cancelamento da certidão de dívida ativa administrativamente pela 

Procuradoria Geral do Estado, porquanto reconhecida a isenção de 

tributação do produto objeto do fato gerador, é fato que tal conduta fora 

tomada apenas após a distribuição da ação. Entrementes, calha anotar 

que na lição de Nelson Nery Junior “existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito 

tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). Assim, não vislumbro a perda do 

interesse processual do autor em decorrência do cancelamento 

administrativo da CDA, mormente em razão do fato de que o autor postula 

por indenização por dano moral ante a conduta do Estado de Mato Grosso. 

Rejeito a preliminar, pois há necessidade da medida judicial para que o 

reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem 

como é adequado o procedimento escolhido. III – Mérito No mérito, o autor 

OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA pretende a anulação do lançamento fiscal 

e declaração de inexistência de débito correspondente a protesto 

efetuado pelo ESTADO DE MATO GROSSO atinente a cobrança de ICMS 

sobre produto isento de tal tributação. Afirma que em julho de 2013 

adquiriu o produto NS Yoorin Master S, isento de tributação por tratar-se 

de fertilizante, nos termos do Art. 60, inciso XV, do Anexo VII do 

RICMS/MT. Contudo, em 12/12/2017 teve protestado em seu nome CDA nº. 

2017195122, no importe total de R$ 26.615,62, em decorrência da 

cobrança e não pagamento de ICMS incidente sobre o produto. A 

cobrança indevida é inequívoca, conforme reconhecido pelo Estado em 

sede de contestação, tendo sido procedido o cancelamento da CDA, 

consoante demonstra o documento de ID nº. 13044291. O cerne da 

questão consiste em elucidar a incidência de dano moral ante a conduta 

do Estado em desfavor do autor. Concernente à questão de fundo, a 

responsabilidade do ente público ao presente caso é objetiva, à luz do que 

dispõe o art. 37, § 6º da CF, não sendo necessária a comprovação da 

culpa para a configuração da sua responsabilidade civil, senão vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: § 6º - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Na mesma toada, refere o art. 43 do Código Civil: 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 

danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 

dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Sobre o assunto, leciona 

o ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho: “(...) o constituinte adotou 

expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da 

responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, 

porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao 

dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que 

houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o 

dano” (CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009, p. 237.). Assim, evidenciada a responsabilidade 

objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, pela 

qual há responsabilização independentemente da existência de culpa, 

tem-se que o ente público exonera-se da responsabilidade quando 

ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, bem como 

quando evidenciar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, 

ou fato exclusivo de terceiro. Na espécie, considerando o cenário fático, 

tenho que a falha na prestação do serviço público é manifesta, a partir da 

errônea indicação do autor a protesto por dívida inexigível em favor do 

Estado, cuja cobrança incontestavelmente é indevida, conforme 

reconhecido pelo réu. Desse modo, sendo indevida a cobrança também é 

o protesto, ensejando assim, reparação pelo dano moral suportado. Nos 

termos da mais abalizada jurisprudência acerca do tema, para a 

configuração do dano na espécie é prescindível a prova cabal do abalo de 

crédito, com a impossibilidade de contratações de empréstimos ou 

compras a prazo, cabendo, ao ofendido comprovar, apenas, a indevida 

negativação e a existência da constrição cadastral, elementos suficientes 

para tornar certo o dever de indenizar, independentemente, de qualquer 

outro requisito. Nessa sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO 

INDEVIDO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. QUANTUM. HONORÁRIOS. - A 

responsabilidade do ente público pelos danos causados a terceiros por 

atos dos seus agentes tem natureza objetiva. Inteligência do art. 37, § 6º 

da CF. - Caso em que o Estado de São Paulo apontou o nome da autora, 

em dívida ativa, a protesto, inexistindo demonstração da causa subjacente 

a amparar a cobrança. Protesto indevido de título. Dano moral ocorrente 

por presunção, in re ipsa. -Ausente sistema tarifado, a fixação do 

montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente 

arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença mantido (R$ 8.000,00 oito mil 

reais). - Honorários advocatícios. Recolhimento ao FADEP. Cabimento. 

Ausência de confusão entre credor e devedor. Partes não integrantes da 

mesma Fazenda Pública. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. 

UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível Nº 70076625649, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL 

IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Comprovado pelo recorrido o fato em questão, havendo sido protestado 

por dívida tributária inexistente, o que ocorreu por culpa exclusiva do 

Município, configura-se a existência de dano moral in re ipsa. Adequado o 

valor arbitrado na primeira instância, por atender aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, havendo a sentença 

prolatada na origem esgotado corretamente a questão, é de ser mantida, 

na íntegra, por seus próprios fundamentos, conforme preleciona o artigo 

46 da Lei 9.099/95. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71007036254, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 

29/11/2017. Destarte, ao revés do pretendido pelo réu, não há que se falar 

em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que o extrato de ID nº. 

12300780 demonstra a inexistência de outras inscrições em nome do 

autor. Sobre o assunto, trago o seguinte ensinamento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO 

DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a 

existência de registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais 

devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo 

Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO 

DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. 
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(Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). IV– Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, CPC, para confirmar os termos e prazos da liminar de ID nº. 

12371922 e: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 26.615,62 

(vinte e seis mil seiscentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) e 

determinar o cancelamento definitivo do protesto de certidão de dívida 

ativa nº. 2017195122, PROTOCOLO Nº. 93893, (ID nº. 12300757); b) 

condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso (artigo 398 CC). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002595-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002595-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos denoto que se trata de ação ajuizada visando a 

expedição de alvará judicial para autorizar o levantamento dos valores 

relativos ao PIS/PASEP em decorrência do falecimento do titular da conta. 

Com efeito, o procedimento previsto para o feito em tela é de jurisdição 

voluntária, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual 

este Juízo é incompetente para processar e julgar a causa. O Enunciado 

nº 08 do FONAJE dispõe o seguinte: Enunciado 08- “As Ações Cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais.” Nesse passo, é de rigor a extinção do feito diante da 

inadmissibilidade do procedimento perante o Juizado Especial, nos termos 

do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 8º, §1º e 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95 e 

no Enunciado nº 8 do FONAJE. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 8010796-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO POSSIDONIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (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: 

8010796-85.2015.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIO POSSIDONIO DE 

MORAES REQUERIDO: DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BARROZO BASSANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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: 

1000992-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

WESLEY BARROZO BASSANI Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DA COSTA LAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (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: 

1001536-35.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA 
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EXECUTADO: VICENTE DA COSTA LAGE Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do valor 

exequendo nos moldes determinados na sentença proferida. Apresentado 

o cálculo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000721-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONY PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

1000721-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: IONY 

PEIXOTO DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011075-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 

8011075-37.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSUE FIRMINO DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. INTIME-SE a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002042-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002042-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REGINA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou de efetuar o recolhimento do preparo, consoante se 

verifica da certidão contida no ID nº. 13969024. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado e, se nada for requerido em 15 dias, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002367-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CABRAL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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: 

1002367-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI CABRAL DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

32 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018. Intime-se a requerente, ainda, para, 

no mesmo prazo acima assinalado, apresentar, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, documento de identificação legível. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1002054-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002054-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Realizada audiência de conciliação aos 19/07/2018, conforme 

termo de ID nº. 14267188, até o presente momento não fora juntada a 

carta de preposição ao preposto que compareceu a referida solenidade, 

razão pela qual a parte autora pugna pela decretação da revelia da ré. 

Com efeito, é certo que sobre o assunto o FONAJE dispõe: ENUNCIADO 99 

(Substitui o Enunciado 42) – O preposto que comparece sem carta de 

preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para 

validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 

9099/1995, conforme o caso (XIX Encontro – Aracaju/SE). Art. 20, Lei nº. 

9.099/95 - Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Ademais, verifica-se que apesar devidamente citada (ID nº. 

14271519 - Pág. 1) a ré não apresentou contestação. Desse modo, 

forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 

20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 

conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Portanto, 

decreto a revelia da requerida. Diante da inércia da parte demandada, esta 

abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao 

pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Assim, 

considerando as alegações apresentadas na inicial, munidas de 

documento comprobatório, bem como o silêncio do requerido e sua 

ausência em audiência de conciliação, restou comprovado o dano material 

sofrido pelo requerente, razão pela qual tenho que é devido o 

ressarcimento quanto à obra de extensão da rede de energia elétrica em 

sua unidade consumidora, no importe total de R$ 37.504,04 (trinta e sete 

mil quinhentos e quatro reais e quatro centavos), conforme notas fiscais 

de ID nº. 13554642 - Pág. 1, 13554647 – Pág.1 e 2. Por outro lado, não 

vislumbro a existência de dano moral suportado pelo autor. Com efeito, 

não induzem ao reconhecimento do dano moral certas situações que, a 

despeito de serem desagradáveis, são inerentes ao exercício regular de 

determinadas atividades, como é o caso da espécie que se aponta. Sobre 

o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser reputado como 

dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”.(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Improcedente, 

portanto, a indenização por dano moral. Ante o exposto, decreto a revelia 

do requerido, e JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte ré a pagar ao 

requerente a quantia de R$ 37.504,04 (trinta e sete mil quinhentos e quatro 

reais e quatro centavos), a título de dano material, acrescidos de juros 

mensais de 1% e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

dano moral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000538-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMILO DE SANTANA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000538-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL CAMILO DE SANTANA 

EXECUTADO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS 

MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - 

ME Vistos. Inicialmente, proceda-se a exclusão da parte Jefferson & 

Alexandra Comercio de Artigos Medicos E Ortopedicos LTDA - ME do polo 

passivo, de acordo com o acórdão de ID num. 13773438. 

Concomitantemente, proceda-se a atualização dos dados pessoais da 

parte exequente junto ao sistema informatizado, como solicitado no ID num. 

14257475. Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002055-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002055-73.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a 

anuência da Fazenda Pública quanto a presente execução, HOMOLOGO o 

cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as 

partes acerca da homologação do cálculo. Na sequência, certificado o 

trânsito em julgado da decisão, solicite-se, através do email 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 02 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003005-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da juntada do ID – 14366678, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNCAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000999-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOLINO FRANCISCO DA 

ASSUNCAO NETO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Pressuposto processual 

– competência Aduz a ré que o autor não comprovou nos autos seu 

domicílio nesta comarca, contrariando o disposto no artigo 4º da Lei nº. 

9.099/95 e 485, IV, do CPC. Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12589216 

consta fatura de energia em nome do autor, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. b) Inépcia da inicial – ausência de documentos A ré 

pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de 

que a exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. Afirma o autor 

que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela 

ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 167,76 

(cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), 

correspondente ao contrato número 0219604818, cuja inscrição ocorreu 

aos 08/01/2016, porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com a 

demandada. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto dos 

serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas com o escopo 

de corroborar suas alegações. Afirma também que inexiste contrato 

escrito firmado entre as partes, por tratar-se da modalidade pré-paga. 

Entretanto, se a contratação do autor com a empresa ocorreu na 

modalidade pré-paga, ocasião em que o consumidor paga para então 

utilizar o serviço, não há fator a ensejar a dívida objeto da inscrição em 

cadastro de inadimplente. Apesar de alegar que houve posterior migração 

para o plano controle, e apontar que o “cliente esteve em loja conforme 

tela abaixo” não apresentou tal tela tampouco comprovou o alegado. 

Impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Nessa linha de intelecção o dano moral está ínsito no 

caso e advém do próprio fato, dispensando a comprovação da extensão 

dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do imbróglio. 

Trata-se de dano moral in ré ipsa, sendo inadmissível a conduta desidiosa 

da requerida, afastando mero aborrecimento do cotidiano. A propósito, eis 
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os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA 

CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios 

ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, 

nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência 

do fato que o gerou. (...). (Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 11/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 

479 DO STJ) - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, entende adequado o valor 

pretendido pelo autor na exordial, de modo que fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 167,79 (cento e sessenta e sete reais e 

setenta e nove centavos), correspondente ao contrato nº. 0219604818; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (08/01/2016), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

25 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: 1000135-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA DE JESUS (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:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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: 

1000135-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON FERREIRA DE JESUS 

REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA., GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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, 
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incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GRISANT DE MELLO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da Parte Executada, do 

inteiro teor da Certidão do ID 12450793, bem como para requerer o que 

entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BALESTRI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 05 de Setembro de 2018, às 13h40min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. Danielle Ferreira 

Marques Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001865-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROSIANE APARECIDA GRAMA 

FONSECA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença/acórdão (num. 14017728). Como é cediço, a jurisprudência 

pátria admite a homologação do acordo mesmo após a prolação da 

sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido: 

“ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. O 

juiz do processo é competente para homologar acordo firmado entre as 

partes, mesmo depois de proferida a sentença. Desta forma, deve ser 

respeitada a autonomia da vontade, pois podem as partes transacionar, 

mesmo que de forma diversa da sentença, descabendo falar em 

esgotamento da jurisdição.” (TJRS, 19ª Câmara Cível Agravo de 

Instrumento Nº 70006696264- 2005) Ante o exposto, HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes no evento 14017728 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

269, inciso III do Código de Processo Civil. Comunicado o integral 

cumprimento do acordo certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

e, após o pagamento de eventuais custas processuais pendentes, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 25 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: 1001600-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL RIBEIRO GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001600-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIVAL RIBEIRO GOUVEIA 

REQUERIDO: VALDENIR SOUZA DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora 

informa no pedido inicial que reside no município e Comarca de 

Paranaíta/MT. Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois a 

autora afirmou que não reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000872-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000872-67.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado 

da decisão, solicite-se, através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 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: 1000981-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000981-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON FRANCISCO MARINHO 

COELHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 
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Processo Civil. I – Preliminares I – Preliminar de inépcia da inicial A ré 

pretende a extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de 

que a exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. b) Incompetência Juizado 

Especial em decorrência da complexidade da causa Em sede de 

impugnação a contestação a parte autora defende a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia junto ao contrato apresentado pela ré. 

De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando atentamente o 

processo, percebe-se que a causa não é complexa, envolve 

exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II – Mérito No 

mérito, afirma o autor que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro 

de inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 151,19 (cento e cinquenta eu um reais e dezenove 

centavos), correspondente ao contrato número 0260513690, cuja 

inscrição ocorreu aos 17/01/2016, porquanto afirma jamais ter mantido 

relação jurídica com a demandada. Por outro lado, a ré aduz que houve 

contratação pelo autor, sendo a inscrição decorrente da inadimplência, 

instruindo a contestação com cópia do termo de adesão e faturas de 

consumo de telefonia. Inobstante o documento apresentado pela ré com o 

escopo de demonstrar a relação jurídica havida com o autor, tal 

documento encontra-se em péssima qualidade cuja leitura resta 

prejudicada. Do mesmo modo são as telas sistêmicas inseridas no bojo da 

contestação, que não permitem a visibilidade do que se pretendeu 

demonstrar. Sendo ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, e 

do réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373 do CPC, deveria a ré agir com maior zelo na juntada 

dos documentos comprobatórios, apresentando-os de forma legível. 

Ademais, ainda que fosse comprovada a contratação do autor com a ré, 

fato é que não restou comprovada a existência da dívida. Consigno que a 

inscrição indica o débito de R$ 151,19 (cento e cinquenta eu um reais e 

dezenove centavos), enquanto as faturas apresentadas pela ré somam o 

total de R$ 222,02 (duzentos e vinte e dois reais e dois centavos). Ainda, 

apesar de a inscrição ter ocorrido em 17/01/2016, uma das faturas 

apresentadas tem data de vencimento 19/02/2016. Nessa senda, 

verifica-se que as faturas apresentadas não correspondem ao valor da 

negativação, bem como que, não estão acompanhadas de contrato para 

tal período, não comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor 

em cadastro de inadimplente. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa 

forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato 

constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 12576016 - Pág. 1 

verifica-se a inexistência de inscrições anteriores. Sobre o assunto, trago 

os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Indefiro o pedido da ré de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente a 

demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, 

a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito de R$ 151,19 (cento e cinquenta e um reais e 

dezenove centavos), correspondente ao contrato nº. 0260513690; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (17/01/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Via 

de consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BARROZO BASSANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

WESLEY BARROZO BASSANI Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

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

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

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 25 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: 1002367-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CABRAL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002367-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI CABRAL DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

32 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018. Intime-se a requerente, ainda, para, 

no mesmo prazo acima assinalado, apresentar, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito, documento de identificação legível. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 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: 1000145-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000145-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AURELINO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença/acórdão (num. 13933083). Como é cediço, a jurisprudência 

pátria admite a homologação do acordo mesmo após a prolação da 

sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente 

de o processo já ter sido sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 

463 e 471 do CPC . Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos 

Santos Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado 

entre as partes no evento 13933083 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

269, inciso III do Código de Processo Civil. Após o pagamento de eventuais 

custas processuais pendentes, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002895-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002895-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR PEREIRA SERRA PINTO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Efetuado 

o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. 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. CUMPRA-SE o disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 hrs. 

Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e observado o 

prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, 

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. 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, 25 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: 1002042-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002042-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REGINA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou de efetuar o recolhimento do preparo, consoante se 

verifica da certidão contida no ID nº. 13969024. Desta feita, tenho que o 

recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, 

qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado e, se nada for requerido em 15 dias, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000399-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000399-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001408-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERDILEIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001408-15.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: SERDILEIA 

APARECIDA DA SILVA Vistos. Inicialmente, certifique o trânsito em julgado 

da sentença de ID num. 12481400. Após, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000721-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IONY PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000721-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: IONY 

PEIXOTO DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011075-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011075-37.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSUE FIRMINO DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. INTIME-SE a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessário. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VICENTE DA COSTA LAGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001536-35.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA 

EXECUTADO: VICENTE DA COSTA LAGE Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado do valor 

exequendo nos moldes determinados na sentença proferida. Apresentado 

o cálculo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário Alta Floresta/MT, 25 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: 1000934-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA TOSHIE MIURA TAKEICHI DEITOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE OAB - SP0290802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000934-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ZULEIKA TOSHIE MIURA 

TAKEICHI DEITOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Preliminar de inépcia da inicial Inobstante a exordial não ter sido instruída 

com documentos pessoais e comprovante de residência em nome da 

autora, ferindo o disposto no artigo 320 do CPC, é certo que a falha fora 

posteriormente sanada, consoante se depreende dos documentos de ID 

nº. 13414835, razão pela qual afasto a preliminar arguida. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora que adquiriu passagem aérea da requerida, no 

trajeto Alta Floresta/MT a Campinas/MT, partida prevista para o dia 

02/05/2017, com embarque marcado para as 14h15min e chegada às 

19h00min do mesmo dia. Afirma que houve atraso no embarque, tendo 

chegado ao destino final apenas às 06h00min do dia 03/05/2017, razão 

pela qual afirma ter sofrido prejuízos de ordem moral pretendendo a 

reparação em seis vezes do valor pago pela passagem, qual seja, R$ 

663,26 (seiscentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). Por 

seu turno a ré confirma o atraso, mas alega que este se deu em razão da 

manutenção da aeronave, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito 

porquanto incidente a excludente de responsabilidade de força maior, nos 

termos do artigo 256 do Código de Aeronáutica. Na espécie, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Entrementes, ainda que 

prosperasse a tese da ré de suposta ocorrência de problemas de ordem 

técnica/mecânica, o que não afastaria o dever de indenizar, porquanto tal 

ocorrência, mesmo que comprovada, revela-se como um risco inerente ao 

serviço que por ela é prestado, não podendo, por esta razão, ter seus 

ônus repassados aos consumidores. Assim, sem que tenha sido 

demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO 

SEGUIDO DE PERDA DE CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER 

ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO 

DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE QUE NÃO ELIDE O 

DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS 

CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação Cível Nº 70077008183, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). O atraso excessivo no 

horário do voo (mais de dez horas) não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, 

então, a reparação por dano moral. Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência dos consumidores e seu inegável estresse psicológico diante 

da má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no 

serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de 

dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas 

na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o 

consumidor não passaria, caso o serviço prestado pela transportadora 

tivesse funcionado corretamente. O arbitramento do valor da indenização 

por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, tenho que o valor 

pretendido pela autora se revela pertinente, razão pela qual fixo a 

indenização no importe de R$ 3.979,56 (três mil, novecentos e setenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos) razão do atraso excessivo na 

chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em favor do autor, da 

quantia de R$ 3.979,56 (três mil, novecentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos) a título de danos morais, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 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: 1001068-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LEITE LEMOS (REQUERENTE)

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS (REQUERENTE)

CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001068-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANO RIZZUTTO LEMOS, 

FLAVIA ALMEIDA LEITE LEMOS, CRISTIANE LEITE LEMOS REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base 

no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirmam os 

autores que adquiriram passagens aérea da requerida, para o trajeto Alta 

Floresta/MT a Goiânia/GO, com partida prevista para o dia 26/12/2017, com 

embarque às 14h15min e chegada às 18h45min do mesmo dia. Afirma que 

houve atraso no embarque, tendo chegado ao destino final apenas às 

13h20min do dia 27/12/2017, e apesar da prestação de assistência 

material pela ré pretendem a reparação pelos prejuízos de ordem moral 

sofridos. Por seu turno a ré confirma o atraso, mas alega que este se deu 

em razão da manutenção da aeronave, defendendo que não praticou 

qualquer ato ilícito porquanto incidente a excludente de responsabilidade 

de força maior, nos termos do artigo 256 do Código de Aeronáutica, bem 

como que prestou a assistência material devida. Na espécie, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Entrementes, não prospera 

a tese da ré de suposta ocorrência de problemas de ordem 

técnica/mecânica, o que afastaria o dever de indenizar, porquanto tal 

ocorrência, ainda que comprovada, revela-se como um risco inerente ao 

serviço que por ela é prestado, não podendo, por esta razão, ter seus 

ônus repassados aos consumidores. Por mais que se priorize a 

segurança nos voos, nunca é demais referir que as empresas de 

transporte de passageiros tem de estar preparadas para substituir o 

equipamento ou, não sendo isto possível, dar toda a assistência e 

informações aos consumidores. Tais obrigações, como sói acontecer, 

também no presente caso, não foram cumpridas. Assim, sem que tenha 

sido demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS NO EMBARQUE. PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA EM AERONAVE CUJOS EFEITOS NÃO PODEM ATINGIR O 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 

PRECEDENTES. Tendo presente o contexto, em que devido à alegada falha 

mecânica, mesmo que tenha sido prestada alguma assistência da 

demandada, o autor sofreu perda de conexão, com posterior embarque 

apenas após o transcurso de mais de 24 horas, impositivo o deferimento 

de danos morais em valor adequado para o caso concreto e aos 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077561231, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 20/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE 

CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS 

OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação 

Cível Nº 70077008183, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). A 

toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na espécie, além 

dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o 

dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da 

dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos 

pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, 

conduta e nexo causal. Não bastasse isto, os danos morais restaram 

caracterizados, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado 

à própria existência do fato ilícito (falha na prestação do serviço), cujos 

resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. O atraso excessivo no horário do voo 

(mais de dezoito horas) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, 

enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. Consigno que a prestação de assistência pela 

ré em favor dos autores não a exime do dever de reparar os prejuízos de 

ordem moral sofridos, apesar de ensejar redução do quantum por ocasião 

da fixação do montante. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Por fim, tenho que o valor pretendido pela 

autora se revela pertinente, razão pela qual fixo a indenização no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, em razão do 

atraso excessivo na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor de cada qual dos autores a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 

1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003131-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003131-69.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ODIRLEI CARLOS GONCALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001026-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001026-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA DELA JUSTINA 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que a parte autora carece de 

ilegitimidade ativa para demanda. Vale lembrar que a ausência de 

legitimidade é questão de ordem pública, passível de análise a qualquer 

tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos 

do artigo 485, § 3º do CPC. Com efeito, na esteira do entendimento 

dominante no STJ, aquele que não é titular da unidade consumidora junto à 

concessionária de serviço público não possui legitimidade para questionar 

os débitos relativos à prestação do serviço, tendo em vista que a 

responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço 

junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se 

perfectibiliza mediante contrato. Desse modo, o fornecimento de energia 

elétrica/água é de obrigação propter personam e não propter rem, 

caracterizando, no caso, a ilegitimidade ativa da autora, porquanto é 

inviável pleitear direito alheio em nome próprio, salvo preceito legal em 

contrário, consoante disposto no art. 18 do CPC. Em que pese o 

documento de ID nº. 12629597 demonstrar que o imóvel em que se 

encontra instalada a unidade consumidora objeto da presente ação tenha 

sido vendido para Robson Bonapaz de Moura e Adriana Della Justina aos 

16/12/2014, a contratação com o serviço de abastecimento de água é de 

titularidade de Ademir Rolim de Moura, sendo em nome deste as faturas e 

os comunicados de excesso de consumo, consoante documento de ID nº. 

12629675 páginas 3 e 4 e aviso de débito de ID nº. 12629685. Sobre o 

assunto, são os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORSAN. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM 

NOME DE TERCEIRO E DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Na esteira do 

entendimento dominante no STJ e nesta Corte, aquele que não é titular da 

unidade consumidora junto à concessionária de fornecimento de água não 

possui legitimidade para questionar os débitos relativos à prestação do 

serviço, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do 

consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do 

caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato. 

Descabe pleitear direito alheio em nome próprio (art. 6º do CPC). Extinção 

do feito. Prejudicado o recurso da concessionária. (Apelação Cível Nº 

70077927465, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 04/07/2018). APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM . DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 

FATURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER 

PERSONAM . AUTOR QUE NÃO PROVIDENCIOU ALTERAÇÃO 

CADASTRAL DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PERANTE A 

EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. A 

obrigação de adimplir as faturas que correspondem ao fornecimento de 

energia elétrica tem caráter propter personam , competindo ao obrigado 

que contratou a prestação de serviço: usuário (titular da unidade 

consumidora), de um lado, de outra a empresa concessionária. As faturas 

de consumo inclusas no processo revelam que o autor, residente no 

imóvel, não mantém relação contratual com a demandada, tampouco 

providenciou a alteração cadastral de titularidade da unidade consumidora 

junto à ré. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do 

CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, CPC. APELOS 

PREJUDICADOS. (Apelação Cível Nº 70074032558, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, 

Julgado em 22/03/2018). APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. O pagamento por fornecimento de energia elétrica é obrigação 

propter personae, ligada à pessoa do contratante e não ao imóvel em que 

se instala a unidade consumidora. Como o contrato de prestação de 

serviços de fornecimento de energia elétrica não tem como titular a parte 

autora, falta legitimidade para o autor. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075575241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 23/11/2017). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001473-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001473-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLECIA DE LACERDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 

38, da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, CPC. I – Preliminar a) Ausência de interesse 

processual A ré alega em sede de contestação que as faturas apontadas 

pela autora na exordial foram revisadas na seara administrativa, havendo 

assim a perda do objeto da ação, caracterizando a ausência de interesse 

processual da requerente. Na lição de Nelson Nery Junior “existe 

interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode 

trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). 

Cinge-se da exordial que a autora pretende a reparação por dano moral 

em decorrência da inscrição de seu nome junto ao SERASA, e não a 

revisão das faturas conforme alega a ré. No caso vertente, demonstrada 

a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplente, não há que se 

falar em ausência de interesse processual, de modo que afasto a 

preliminar arguida. II – Mérito No mérito, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e 

fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o 

imbróglio apresentado, pertinente a inversão do ônus da prova, nos 

termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. O cerne da questão consiste em 

elucidar a legalidade ou não da negativação do nome da autora pela 

requerida, uma vez que esta afirma que as cobranças são indevidas, 

porquanto exacerbadas e não condizentes com a realidade do consumido. 

Frisa-se que o documento de ID nº. 13275068 - Pág.1 aponta que no dia 

01/12/2017 a ré inseriu o nome da autora junto ao SERASA em razão de 

débito vencido aos 23/10/2017 no importe de R$ 13.372,90 (treze mil 

trezentos e setenta e dois reais e noventa centavos), bem como no dia 

06/01/2018 em decorrência de débito vencido aos 22/11/2017 no importe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 45 de 678



de R$ 14.008,93 (quatorze mil e oito reais e noventa e três centavos). A 

seu turno, a ré afirma que as faturas foram revisadas administrativamente, 

passando a ser cobrado respectivamente o total de R$ 79,57 (setenta e 

nove reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 52,78 (cinquenta e dois 

reais e setenta e oito centavos). Ainda, afirmou que a negativação do 

nome da autora é legítima, pois esta estava inadimplente. Analisando 

detidamente o presente feito, inicialmente, impende anotar que o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo o banco se 

desincumbiu de seu ônus. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso vertente a autora teve o nome inscrito 

em cadastro de inadimplente em razão de dívida cujo montante fora 

contestado, porquanto não condizente com a realidade de seu consumo. 

Ainda, é certo que a insurgência contra a fatura emitida prosperou, tanto 

que foram emitidas outras com valores bem inferiores, o que se vê do 

documento de ID nº. 13911944 - Pág. 2. Assim, evidencia-se que as 

faturas originárias eram ilegais, sendo certo que como dito foram 

retificadas pela ré. Nessa senda, a negativação do nome da autora em 

decorrência de cobrança ilegal é ilegítima, ensejando a responsabilização 

da requerida pelos danos morais inegavelmente sofridos em decorrência 

do apontamento. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema de cobranças, que insere o nome do cliente em 

cadastro de inadimplente mesmo com a contestação do consumidor 

acerca do valor cobrado. Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há 

que se falar em aplicabilidade da súmula 385 do STJ, porquanto da análise 

do documento de ID nº. 13275068 - Pág. 1 verifica-se a inexistência de 

outra inscrição em nome da autora. O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto 

ao pedido de condenação da ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios suportados pela autora, com fulcro no artigo 389 do CC, 

indefiro, uma vez que nos termos do artigo 9º da Lei nº. 9.099/95 a 

contratação do profissional é faculdade da parte para causas de até vinte 

salários mínimos (atualmente R$ 19.080,00), sendo esse muito além do 

atribuído ao presente feito (R$ 10.000,00). III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(06/12/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento dos honorários 

advocatícios, com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000872-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1000872-67.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado 

da decisão, solicite-se, através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BALESTRI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (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: 

1002613-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENI BALESTRI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. 

Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na 

primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, 

por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 
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nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da 

presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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: 

1000145-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AURELINO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Trata-se de pedido de 

homologação do acordo firmado entre as partes após o trânsito em julgado 

da sentença/acórdão (num. 13933083). Como é cediço, a jurisprudência 

pátria admite a homologação do acordo mesmo após a prolação da 

sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus efeitos, independentemente 

de o processo já ter sido sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 

463 e 471 do CPC . Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos 

Santos Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado 

entre as partes no evento 13933083 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

269, inciso III do Código de Processo Civil. Após o pagamento de eventuais 

custas processuais pendentes, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002895-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1002895-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILMAR PEREIRA SERRA PINTO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Efetuado 

o depósito pela parte devedora, a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento. 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. CUMPRA-SE o disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, INTIME-SE a parte executada 

para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 hrs. 

Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e observado o 

prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro mencionado, 

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. 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, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL RIBEIRO GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR SOUZA DA SILVA (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: 

1001600-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIVAL RIBEIRO GOUVEIA 

REQUERIDO: VALDENIR SOUZA DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora 

informa no pedido inicial que reside no município e Comarca de 

Paranaíta/MT. Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois a 

autora afirmou que não reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 25 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO LUIZ ARSEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000266-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANACLETO LUIZ ARSEGO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação de ID nº. 

14050867, o que independe da anuência da parte adversa, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Em tempo, CANCELO A AUDIÊNCIA DE 
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INSTRUÇÃO designada, devendo as partes, através de seus patronos, 

serem notificadas com a maior brevidade possível. Sem custas. 

Arquivem-se, nos termos do artigo 915, da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002432-44.2018.8.11.0007. AUTOR: 

GUSTAVO THIELMANN DE SOUZA RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. Primeiramente, recebo à inicial e DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação do requerente de 

ser necessitado, declaração realizada sob as penas legais, com fulcro na 

Lei nº 1.060/50, podendo ser revogada ao final do processo. Por ora, 

INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, pois entendo não estar 

configurada a prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, bem 

como por não vislumbrar fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, requisitos estes previstos no artigo 294 do CPC. No tocante ao 

pleito de inversão do ônus da prova, a doutrina mais abalizada entende 

que somente pode ocorrer em duas situações: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil a alegação do consumidor 

(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2001. Pág. 733). A 

hipossuficiência a que se refere o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, vincula-se, fundamentalmente, a dificuldade técnica do 

consumidor em provar os fatos constitutivos de seu direito. Configura-se 

quando estão presentes complexas questões de ordem técnica de 

conhecimento restrito do fornecedor que podem inviabilizar a pretensão do 

autor. Não é a hipótese dos autos, posto que o simples fato do autor ser 

consumidor não implica reconhecer sua hipossuficiência para 

comprovação dos fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do 

art. 373 do Código de Processo Civil. Conforme a jurisprudência dos 

tribunais pátrios, a inversão do ônus da prova, em casos análogos, é 

admissível apenas no tocante a documentos que estejam em poder da 

parte contrária, sem acesso pelos autores. Desta feita, determino a 

inversão do ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam 

em poder do banco requerido, sem acesso ao autor. Tratando-se de ação 

que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 16 de agosto de 2018, às 15h00min, a 

qual será realizada no CEJUSC desta Comarca. Nesse passo, cite-se o 

requerido pessoalmente e intime-se a requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. Os mandados direcionados ao 

requerido deverão conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). 

Consigne-se em nos mandados destinados ao requerente e ao requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 

de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001619-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA JUVENIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001619-51.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIA MARIA JUVENIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. A priori, decreto a revelia da Autarquia demanda, 

uma vez que, devidamente citada, não apresentou defesa. Fixo o seguinte 

ponto controvertido: prova da qualidade de dependente da parte autora, 

bem como a qualidade de segurado do “de cujus”. Por inexistir outras 

questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o 

processo saneado. Dessa forma, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03 de setembro de 2018, às 15h00min. 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. Alta Floresta/MT, 

23 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002307-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JAQUELINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para, em cinco (05) dias, 

querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesitos, de 

conformidade com a decisão de ID 13941163 .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000394-59.2018.8.11.0007

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:

CELESTINO GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000394-59.2018.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. CELESTINO GONCALVES DA CUNHA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito para o 

regular prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 25 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120699 Nr: 8371-61.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Godoi Correia e Correia Ltda-EPP (Mercado Correia ), 

Jonatas Godoi Correia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, 

Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

OAB:8.184-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$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com 

quarenta centavos), na proporção de 50% para cada parte.

Sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais com setenta centavos) para cada 

parte, nos termos da r. sentença de folha 124.

 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4841 Nr: 100-25.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campar Participação e Agropecuária S/C ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garibaldo Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP-180.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 10105, Everton Luiz de Oliveira Silva - OAB:10212/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de bens e ativos financeiros do(s) executado(s) pelo 

sistema Infojud conforme documentos de fls. 256/258, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 5135-38.2013.811.0007

 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: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

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

OAB:17.811-0 MT, Mary Chistiane Bertaia Dal Maso - OAB:13.390-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de 

estudo psicossocial de fls. 87/88 e 89/91, bem como da certidão negativa 

de fls. 94, para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108943 Nr: 4399-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manufaturação de Produtos Para Alimentação Animal 

Premix Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Celso Cordeiro de Almeida e Silva - OAB:161.995/SP, 

Denilson Nasarden Paiva Junior - OAB:19.132/MT, Elisangela Leite 

Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, Pedro Gomes Miranda e 

Moreira - OAB:275-216/SP, Saulo Vinicius de Alcântara - 

OAB:88.247/MG, Yuri de Azevedo Marques - OAB:328.344/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) de fls. 133/134, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 4-54.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Leo Kronbauer Battirola, 

Vicente Agustinho Carlos, Julia Catharina Germano Zolli, Maria Antonia 

Longhini Carlos, Luiz Alceu Zolli

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

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

OAB:MT0018164

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da avaliação do imóvel 

penhorado nos autos de fls. 341 e verso, bem como para juntar aos autos 

planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107152 Nr: 2508-61.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Ferraretto de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Compulsando os autos verifica-se que fora realizada a busca junto ao 

sistema RENAJUD (fl. 66), logrando êxito em encontrar veículo em nome do 

executado.

 2) O RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, desta maneira 

DEFIRO o pedido de fl. 67, no tocante à restrição judicial do veículo 

declinado à fl. 66.

3) Contudo, o sistema em comento não se destina à realização de 

penhora, já que em caso de bens móveis a penhora deve ser concreta (in 

loco) e não simplesmente via sistema. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fl. 

66 no que se refere à intimação do executado acerca da suposta 

penhora, vez que esta não se concretizou.

4) Outrossim, INTIME-SE o exequente para que se manifeste no feito 

pugnando o que por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144173 Nr: 5287-81.2016.811.0007

 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: Elias Jose da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Acerca dos documentos de fls. 66/69, INTIME-SE a Parte Autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe se os veículos mencionados são de 

propriedade do casal ou não, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos alegados pela Autarquia Federal.

Com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

sentença.

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 98/99, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 241/242, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 91-97.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 274/275, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda, Jocinete da Silva 

Rosa, Paulo Costa Laskoski

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Bairro Bom Pastor, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 1912-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. Bertolin e Passos Ltda- ME (Drogaria Boa 

Esperança), Valderene Lucimar Bertolin, Tarcisio Manoel dos Passos

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para indicar o atual endereço do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 25958 Nr: 2949-91.2003.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joaquim Nazário

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 
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OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Intimação

PROCESSO Nº:610-80.2017.811.0004 (CÓD. 241888) 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, para requerer providências acerca da matrícula nº 3.371- Livro 

02, com área de 3345 ha, situado no município de Cocalinho/MT. 2.Informa 

o oficial registrador, que ao analisar a matrícula nº 3.371, constatou 

inconsistências quanto a AV-03 e o registro R-04, devido à inexistência de 

documentos nos arquivos na serventia que comprovem o que consta 

averbado na AV-03 da referida matrícula, e que o protocolo nº 23.743, 

referente ao R-04 da matrícula nº 3.371 não confere com as anotações 

presentes no Livro 01 de protocolo. 3.Por fim, relatou que em 2005, aquela 

serventia digitalizou algumas matrículas de seu acervo, dentre elas a de nº 

3.371, tendo como último ato naquela época o R-02, demonstrando que 

foram acrescentados o AV-03 e o R-04, que supostamente foram 

realizados, respectivamente, em 15/10/1982 e 28/04/1983. 4.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 05/22. 5.Após requisições, foram acostados 

aos autos diversos documentos às fls. 31/32, 33, 35/128 registrados na 

matrícula. 6.Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 132/133) pelo 

bloqueio da matrícula n° 3.371 – Livro n° 02, nos moldes do artigo 214, § 

3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos interessados que busquem pela via 

judicial adequada, a comprovação da propriedade dos imóveis 

questionados. 7.Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. 8.Em razão das inconsistências percebidas e relatadas pelo 

Oficial Registrador às fls. 03/04, é necessária a análise de toda a cadeia 

dominial da matrícula 3.371, por conter indícios de irregularidades que 

podem eventualmente culminar em cancelamento/anulação e ou 

retificação. 9.Matrícula n° 3.371 (fls.06/07). Consta que a matrícula n° 

3.371 foi aberta em 21 de janeiro de 1977, para proteger uma área de 

terras com 3.345 ha, no município de Luciara/MT, no lugar denominado 

"Viero", tendo como proprietários primitivos ESMERINO RIBEIRO DO VALE 

FILHO e sua mulher CEZARINA RIBEIRO DO VALE. Consta que é originária 

da transcrição nº 18.871. 10.Transcrição nº 18.871 (fls. 08). A 

transcrição nº 18.871, refere-se a um lote de terras, situado no lugar 

denominado "Viero", Comarca de Barra do Garças, município de 

Luciara-MT, com área de 3.345 ha aberta em 04 de junho de 1974. Consta 

ter origem registral na transcrição nº 18.868. 11.Ao analisar a matrícula 

3.371, verifica-se, que na averbação AV-03 consta a baixa da penhora 

registrada no R-01 e R-02, atendendo solicitação feita através do ofício 

094/80, datado de 30.03.82, expedido pelo Cartório do 2º Ofício desta 

cidade Comarca, extraído dos autos nº 3851/77. entretanto, conforme 

ofício nº 093/2017 (fl. 33) não consta nenhum processo e/ou carta 

precatória registrado sob o nº 3.851/77, bem como, pasta com ofício de nº 

094/80. 12.É necessário ainda, observar que ao verificar a Escritura 

Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 07, à fl. 130, datada de 25 de 

outubro de 1980(fls. 31/32), que tem como outorgante vendedor o Sr. 

CARLOS CESAR RIGOLINO e como outorgado comprador o Sr. OTÍLIO 

CATAPAR, não conferindo com as anotações descritas no R-04 da 

matrícula nº 3.371. 13.Quanto aos protocolos utilizados para os registros 

constantes da matrícula, verifica-se, que para o R-01 e R-02 constam os 

números de ordem 5.365 e 7.401, respectivamente, os quais conferem 

com o livro, conforme fls. 17/18. 14.Já em relação ao protocolo nº 23.743, 

que supostamente foi utilizado para o R-04, não confere com o que está 

prenotado no Livro (fl. 20), pois trata-se de apresentante, e matrículas 

diversas desta em análise. 15. Após esta análise, conclui-se, que a 

matrícula nº 3.371 com área de 3.345 ha, se encontra formalmente 

irregular, pelas inconsistências detectadas quanto ao protocolo nº 23.743; 

pela inexistência do suposto título registrado no R-04, bem como, por não 

existir na serventia, arquivo de conhecimento referentes aos registros 

constantes na AV-03, e R-04. 16.Assim, as irregularidades constatadas 

na matrícula nº 3.371, são suficientes para que este Juízo determine a 

adoção de providências a fim de garantir a preservação do interesse 

público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios 

jurídicos. 17.A providência mais adequada para o caso posto à análise, 

seria o cancelamento da matricula irregular, contudo, esta medida não 

compete à direção do Foro fazê-lo, pois, o Juiz Corregedor 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. 18.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. " 19.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. 

20.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). 21. 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. 22.Dessa maneira, 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. 23.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). 24. 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). 25.Com 

base nestes fundamentos, é competência da Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória de bloqueio de matrícula irregular, até que as 

irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar 

prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 26. 

Posto isso, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para o 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 27. Conquanto, no uso do poder 

geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade 

e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da 

matrícula nº 3.371 - Livro 02, com área de 3.345 ha, 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. 28.Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças, para proceder a averbação de bloqueio da matrícula nº 3.371. 

29.Publique-se a decisão no DJE. 30.Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Barra do Garças, 28 de junho de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:7121-65.2015.811.0004(CÓD. 205936) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1.Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes as 

matrículas n° 10.952 e 12.036 que se referem ao mesmo imóvel, com os 

mesmos limites e confrontações, porém com proprietários diferentes. 

2.Com a inicial vieram os documentos anexados. (fls. 04/10) 3.O imóvel da 
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matrícula n° 10.952 com área de 200,00 ha refere-se a um lote de terras 

situado no Município de Luciara/MT, nesta Comarca de Barra do 

Garças/MT, denominada "Fazenda ARAGUARI", locado sob nº 48, aberta 

em 22 de Novembro de 1979, sendo proveniente da matrícula n° 7.771, 

constatando-se como propriedade primitiva de COLONIZADORA VILA 

RICA LTDA. (fl. 04). 4.Cumpre destacar que a escritura que deu causa à 

abertura da matrícula nº 10.952 não confere (fls. 31). 5.Foram intimados 

os proprietários atuais e primitivos, da matrícula nº 10.952 sobre o 

regularidade dos documentos para, querendo, manifestem-se nos autos, 

porém não houve manifestação. 6.O imóvel da matrícula nº 12.036 com 

área de 200,00 ha refere-se a um lote de terras situada no Município de 

Luciara/MT, Comarca de Barra Garças/MT, denominada "Fazenda SANTA 

CLARA DO SUL", locado sob nº 38, aberta em 09 de Maio de 1980, sendo 

proveniente da matrícula n° 7.771, constatando-se como propriedade 

primitiva de COLONIZADORA VILA RICA LTDA. (fl. 08), porém cabe 

salientar que apesar de nela constar lote 38, se refere ao lote locado sob 

o n.º 48, pois possui as mesmas confrontações que o imóvel registrado na 

matrícula 10.952. 7.A escritura registrada na abertura desta matrícula 

confere(fls. 32/33) 8.Intimado o Ministério Público manifestou-se (fl. 46/47) 

pelo bloqueio da matrícula nº 10.952. 9.Em acréscimo, verifica-se no R-03 

da matrícula nº 7.771 (fls. 05/07), consta abertura da matrícula nº 10.952, 

contudo com retificação de que a correta seria 12.036. 10.Ainda, na folha 

da matrícula nº 10.952 (fl.04) consta uma marcação em "X", escrito "sem 

efeito essa matrícula deve usar o nº" e apenso uma nota informando "Esta 

matrícula está cancelada, foi feita outra, Sr. Eldo que mandou", não 

informando devida justificativa. 11.O Oficial Registrador ainda relata que a 

matrícula em análise encontrava-se recolhida no jurídico da serventia, ante 

a existência de dúvidas quanto à autenticidade da documentação 

arquivada. DECIDO. 12. 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. 

13.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. 14.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. 15.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." 16. 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. 17.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). 18.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). 19.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. 

20.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. 21. 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). 22.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. 23.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. 24. Diante de todo o 

exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de Duplicidade de 

Matrícula e 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.Em acréscimo, devido a 

irregularidades apontadas, determino o bloqueio das matrículas nº 10.952. 

27.Determino ainda, que se averbe na matrícula n.º 12.036, que a área por 

ela protegida se refere ao lote 48 conforme averbação constante na 

matrícula n.º 7.771. 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. 29. Publique-se 

presente decisão no DJE. 30.Intimem-se. Cumpra-se. 31. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 29 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.: 279790 Nr: 7088-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:MT 9.180, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:10.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 

9.661-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora pra que efetue o pagamento dos emolumentos 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças - Cartório do 

1º Ofício- , nos termos do ofício de fls. 20/21 ( contato : 

cartorioritdbarradogarcas.com.br - telefone 66 3401 3456/ 3401 8448), no 

prazo de 15 dias, juntando aos autos o comprovante de depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169625 Nr: 1755-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de elvira Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023, Mariana Miyke de Faveri - OAB:23081/10

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte AUTORA, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 167.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 
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do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228730 Nr: 8206-52.2016.811.0004

 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: Ailton Portella Fontes, Aparecida de Fátima Paula Silva, 

Geruzia Moura de Sousa, Juscelma Ferreira Gois, Jaina Rodrigues de 

Moraes, Cirlena Aparecida Ribeiro Vaz, Maria José Vieira de Souza, 

TÂNIA DE SOUZA FERREIRA, Marlene Mendes de Lima, Odirlene 

Rodrigues Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, Magali Amorim 

Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 10398-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues Nardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156014 Nr: 8186-37.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Tavares - 

OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Pablo Alves de Castro - OAB:PR-35093

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225095 Nr: 5945-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA – ME (ZAMPA 

CALÇADOS, VESTUPARIOS E ACESSÓRIOS), Renata Farias Zampa

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23816 Nr: 204-21.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Morais Coelho, ANTONIO DE OLIVEIRA 

SOUZA, Rudinei Adriano Spanholi, Domingos Sávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Barra do Garças Ltda, Espólio de 

Eduardo dos Santos Penteado

 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: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259010 Nr: 12165-94.2017.811.0004

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162510 Nr: 3733-62.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Fernando Mendes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245275 Nr: 3005-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. S. Lopes Moura, Welves Silva Lopes 

Moura, Welves Batista de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados nos autos.

 §1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232801 Nr: 11062-86.2016.811.0004

 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 Aparecida de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADAILTON BARROS BEZERRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados nos autos.

 §1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88091 Nr: 2022-27.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Rezende Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados nos autos.

 §1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275380 Nr: 4341-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Magno Tolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262233 Nr: 14396-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Josimar 

Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170829 Nr: 3322-82.2013.811.0004

 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): Jair José Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 54 de 678



cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 4897-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricia Barros de Paiva 

Barbosa - OAB:11872/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA MADALENA 

DA ASSUNÇÃO, para devolução dos autos nº 4897-04.2008.811.0004, 

Protocolo 81585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 12448-59.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 12448-59.2013.811.0004, 

Protocolo 177615, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172436 Nr: 5401-34.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 5401-34.2013.811.0004, 

Protocolo 172436, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177691 Nr: 12450-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 12450-29.2013.811.0004, 

Protocolo 177691, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225963 Nr: 6461-37.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 6461-37.2016.811.0004, 

Protocolo 225963, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261668 Nr: 14035-77.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 14035-77.2017.811.0004, 

Protocolo 261668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277987 Nr: 6031-17.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 6031-17.2018.811.0004, 

Protocolo 277987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245077 Nr: 2833-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

2833-06.2017.811.0004, Protocolo 245077, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 4438-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, 

Nilton César Sentinello, Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4438-84.2017.811.0004, Protocolo 247282, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 11811-69.2017.811.0004

 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: D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP 121.377, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 11811-69.2017.811.0004, Protocolo 258469, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267809 Nr: 17875-95.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, Nilton César 

Sentinello, Micheli de Melo Sentinello, Luis Carlos de Castilho Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 17875-95.2017.811.0004, Protocolo 267809, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 181627 Nr: 3460-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Cassiano Pereira Sousa

 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:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a decisão de fl. 242 e, tendo em 

vista a manifestação do executado de fls. 244/245, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 

10 dias requeira os atos necessários ao deslinde da ação quanto à 

obrigação de pagar, sob pena de extinção do cumprimento de sentença.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277731 Nr: 8692-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucleio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências dos Oficiais de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor total de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 282385 Nr: 8521-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências dos Oficiais de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor total de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252160 Nr: 7781-88.2017.811.0004

 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): ANGELA LILIA VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor total de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 179231 Nr: 1246-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Alves da Silva, Antônio Gouveia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do requerido, no valor total de R$ 

18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 165231 Nr: 7233-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marco paulo galera mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT
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 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a carta de intimação de fl. 106, 

endereçada ao executado, foi devolvida pelos Correios por duas vezes 

pelo motivo "ausente" e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida devolução e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 25957 Nr: 468-38.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA VICKY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER E CIA LTDA, FERNANDO CESAR 

MUNHOZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Jamil Josepetti Júnior - OAB:16.587 - PR, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Tobias Damian - 

OAB:10.257/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a manifestação do perito quanto ao 

ponto questionado, conforme fls. 975/978 e, nos termos da CNGC e CPC, 

impulsiono os presentes autos para intimar as partes, via DJE, para que, 

no prazo de 15 dias, querendo, se manifestem acerca de referido laudo e 

requeiram o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174738 Nr: 8230-85.2013.811.0004

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lázaro da Silva, Andre Luiz de Oliveira 

Batista, Jean Felipe de Souza Mesquita, Leandro Guimaraes Teodoro, Atila 

Batista dos Santos, Carlos Henrique Alves de Moraes, Weber Alves de 

Abreu, Weliton Carvalho de Sousa, Wellyngton Figueiredo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - OAB:15409/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 Código 174738

Vistos.

Tendo em vista que os fatos que ensejaram a decisão objurgada 

permanecem, uma vez que, pelo que consta nos autos, o recurso 

interposto em esfera administrativa ainda não foi objeto de análise, indefiro 

o pedido de reconsideração retro, de modo que se mantém a respectiva 

decisão por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272202 Nr: 2426-63.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

RAFAEL ARDUINI AZOLINI - OAB:21.673

 Processo nº 2426-63.2018 – Código 272202

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos fundado em título executivo judicial 

proposto por Loraine Mayer, em face de Lauro Hugo Sauter.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime o executado a pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetua-lo no prazo de 03 (três) dias (art. 528 e 

seguintes, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277596 Nr: 5822-48.2018.811.0004

 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: Marcia Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neydianne Batista Gonçalves - 

OAB:27529/GO

 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 

devolução da carta de citação de fls. 90, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264363 Nr: 15734-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 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 

contestação de fls. 61/103, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 195066 Nr: 563-77.2015.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, Taís Cristina Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes nicoladelli - 

OAB:17.980/A, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:MT 18.032-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, WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 212834 Nr: 11137-62.2015.811.0004

 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: Girlene Pereira Duque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eladio Crisostomo de Oliveira, Vanderléia 

Aparecida Esteves Costa, Silvia Teresa Pinno, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 254226 Nr: 9109-53.2017.811.0004

 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: Manoel Messias de Araújo Menezes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 12660-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenaldo Lopes do Couto

 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: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171172 Nr: 3800-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCF, ABdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226556 Nr: 6798-26.2016.811.0004

 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: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275596 Nr: 4481-84.2018.811.0004

 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: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, conforme a 

certidão de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248424 Nr: 5170-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME, PEDRO JOSÉ 

VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pedido de citação por hora certa, uma vez que não há indícios 

de ocultação dos executados.

 Promova-se nova tentativa de citação dos requeridos, por mandado, 

observando o endereço fornecido as fls. 83/83v.

Citem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179006 Nr: 1045-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVdS, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o recurso de Apelação interposto, bem como a ausência 

de citação do requerido, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso para apreciação do recurso, conforme determina o art. 

1.010, §3º do CPC, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190780 Nr: 10865-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Ferreira Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por TEREZINHA FERREIRA 

BRUM, em face do MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

As fls. 287/288 a exequente apresentou o cálculos atualizados.

Devidamente intimada, o executado apresentou embargos.

 Os embargos foram julgados improcedentes, nos autos apenso.

 É o breve relato.

O art. 535, §3º preceitua que rejeitadas as arguições do executado, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, com observância do disposto na 

Constituição Federal.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente, o 

valor do crédito executado em R$26.856,55 (vinte e seis mil oitocentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da 

exequente TEREZINHA FERREIRA BRUM. Requisite-se o pagamento do 

débito exequendo por Precatório, por intermédio do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Egrégio Tribunal Justiça de Mato Grosso.

Homologo, ainda, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do 

exequente JAIRO GEHM, referente a seus honorários advocatícios. 

Considerando o valor do crédito, requisite-se o pagamento por RPV.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164983 Nr: 6917-26.2012.811.0004

 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: Terezinha Ferreira Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por TEREZINHA FERREIRA 

BRUM, em face do MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

As fls. 287/288 a exequente apresentou o cálculos atualizados.

Devidamente intimada, o executado apresentou embargos.

 Os embargos foram julgados improcedentes, nos autos apenso.

 É o breve relato.

O art. 535, §3º preceitua que rejeitadas as arguições do executado, 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, com observância do disposto na 

Constituição Federal.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente, o 

valor do crédito executado em R$26.856,55 (vinte e seis mil oitocentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da 

exequente TEREZINHA FERREIRA BRUM. Requisite-se o pagamento do 

débito exequendo por Precatório, por intermédio do Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Egrégio Tribunal Justiça de Mato Grosso.

Homologo, ainda, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do 

exequente JAIRO GEHM, referente a seus honorários advocatícios. 

Considerando o valor do crédito, requisite-se o pagamento por RPV.

 Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação 

de quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225207 Nr: 6009-27.2016.811.0004

 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: MAXLOADER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nildomar Cassio Pereira 

Teiceira - OAB:98190/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), julgo 

improcedente o pedido formulado na exordial. Custas se houver ao 

requerente.Condeno o requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

conforme descrito no art. 85, §2º, I, do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262909 Nr: 14816-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Queiroz Costa, Espolio de Gonçalo de Oliveira 

Costa neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celuta Napolis Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO GONÇALVES 

CARVALHO - OAB:110880/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 96, diga a requerente em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209490 Nr: 9222-75.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fls. 39, DEFIRO a suspensão do 

processo pelo prazo requerido.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90761 Nr: 4623-06.2009.811.0004

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

proposta por BANCO FINASA S/A em face de JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA.

À fls. 91, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua anuência.
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Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 91, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pela parte autora, conforme se verifica à fls. 31/32.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227797 Nr: 7584-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, William Carmona Maya - OAB: OAB/SP 257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de MOTOGARÇAS COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE E 

ADOLTO DE FREITAS FILHO.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 104, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação da parte exequente para que manifestasse acerca do 

cumprimento da obrigação avençada, ou caso não tivesse sido 

efetivamente cumprida, que pudesse requerer o que entendesse de 

direito. Entretanto, o exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

legal previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na 

certidão de fls. 108.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE novamente o 

exequente, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

oportunizado à fls. 104, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245332 Nr: 3062-63.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito, Sinair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de MERCADO SENSACAO LTDA, 

representada por CIDONILIA SILVA DE BRITO E SINAIR DA SILVA.

 À fls. 11, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na baixa da certidão de dívida ativa de nº 201612213, 

objeto da lide processual, o que dispensa, portanto, a medida executória.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso III, do Código 

de Processo Civil, que, obtendo o executado, por qualquer meio, a 

extinção total da dívida, é imperativo ao juiz a extinção da execução 

apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, pelo artigo 925, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a baixa da certidão de dívida pública apresentada, não 

justificando mais a continuidade da marcha processual, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223419 Nr: 4911-07.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Formoso Comércio de Alimentos Ltda, 

Luciana Mendonça de Paiva, Rogério Mendonça França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10.455/MT

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de VALE FORMOSO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

 À fls. 50, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada em razão deste ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276830 Nr: 5300-21.2018.811.0004

 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: Espólio de Otacilio Lopes Meirelles, Paulo Moises Lopes 

Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Meirelles Mattos Rodrigues, Adauto 

Lima Meirelles, Lindomar Lima Meirelles, Silvio Luiz Lima Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS E 

LUCROS CESSANTES C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA movida por ESPÓLIO DE OTACÍLIO LOPES MEIRELLES, 

representado por PAULO MOISES MEIRELLES DE LIMA em face de VERA 

LÚCIA LIMA MEIRELLES E OUTROS.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 61, foi determinada, por este Juízo, 

a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, no sentido de 

juntar aos autos documento comprobatório da situação de hipossuficiência 

financeira, que justifique a necessidade de concessão do benefício da 

justiça gratuita, sob pena de indeferimento da exordial, como dispõe o 

parágrafo único do art. 321 do CPC.

Entretanto, o requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo legal 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 63. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma manifestação processual, abandonando 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, 

como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE novamente o 

requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 
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oportunizado à fls. 61, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1243-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruvinel da Cunha, Nelceli Dias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - OAB:15984, Luiz Aires 

Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Marcelo Farias Santos de Almeida 

- OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 Vistos.

Intimem-se os requerentes para no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a 

regularização de suas representações processuais, uma vez que não há 

nos autos, até o momento procuração constituída em favor da causídica 

de fls. 309/311.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254684 Nr: 9398-83.2017.811.0004

 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: Waldir da Silva Rios Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 14.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial e CONDENO o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT a reenquadrar 

o servidor WALDIR DA SILVA RIOS JÚNIOR à classe “C” nível “4”, bem 

como CONDENO o réu ao pagamento de adicional de insalubridade no grau 

máximo, qual seja, 40% do menor subsídio da Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde.15.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC.16.CONDENO a parte demandada ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que FIXO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.17.SEM CUSTAS, uma vez que não 

são devidas pelo Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 

7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial).18.Após o prazo de 

recurso das partes, ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal de Justiça para 

reexame necessário da sentença.19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

20.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268509 Nr: 18404-17.2017.811.0004

 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: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Maria Aparecida Bianchin Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, 

art. 7º, inciso I).

Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

12.016/2009).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223552 Nr: 4986-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozana Castro Perim, Stephania Castro Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulene Borges de Lima Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 550, § 

5º, todos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE e defiro o 

pedido inicial para que a requerida Zulene Borges de Lima Perim preste 

contas às demandantes, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

apresentar cálculos e as rendas do todo o período em que figura como 

inventariante e por conseguinte administra os bens do espólio, sob pena 

de não lhe ser lícito impugnar as que vierem de ser apresentadas pela 

parte autora, conforme preceitua o artigo 550, § 5º, do Código de 

Processo Civil, devendo a Requerida se atentar para as especificações 

contidas na inicial e petição de fls. 81/85. Sem condenação em custas 

processuais. Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, fixado, em R$ 1.000,00 (um mil reais). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de costume.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do 

Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226758 Nr: 6939-45.2016.811.0004

 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: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Antônio Faria Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) do valor pago pela construção do muro de arrimo, bem como a 

pagar o valor do aluguel da máquina para retirar a terra do imóvel do autor, 

totalizando-se assim o valor de R$47.761,89 (quarenta e sete mil e 

setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), 

devidamente corrido pelo INPC desde a data do pagamento e juros de mora 

de 1% a partir da citação. Com tais considerações, julgo extinto o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o 

valor da condenação. Transitando em julgado, sem requerimento das 

partes, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271899 Nr: 2205-80.2018.811.0004

 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: PSS, LfdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por PLÍNIO SANTOS 

SILVA, menor impúbere, representado por sua genitora LINDALVA 

FIGUEIREDO DOS SANTOS, em face de JOANES ALVES DA SILVA.

Verificando a presença de interesses de incapaz na demanda, bem como 

a necessidade de intervenção do Parquet no feito, INTIME-SE o Ministério 
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Público para que, no prazo legal, atuando como fiscal da ordem jurídica, 

manifeste acerca dos pedidos constantes no processo, bem como em 

relação à extinção da presente execução, nos termos do art. 178, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7723 Nr: 1242-44.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARREIRA E VASCONCELOS LTDA, José 

Divino Franco, João Carlos Martins do Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, Luanne Lina de Sousa - OAB:MT 18.470, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de PARREIRA E VASCONCELOS LTDA, JOSÉ DIVINO 

FRANCO E JOÃO CARLOS MARTINS DO PRADO.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado em 

petição de fls. 400/403, pugnando, assim, sua homologação, com a 

consequente extinção do processo.

Vieram-me os autos para a apreciação do acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 400/403, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pela parte autora, conforme se vislumbra à fls. 25.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

Barra do Garças-MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226997 Nr: 7047-74.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtair Bittencourt de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gansalves de 

Resende - OAB:6272, Wisamara Oliveira da Silva - 

OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro o pedido de produção de prova pericial requerido pelo autor às 

fls. 276.

 II – Nomeio, para funcionar como perito deste Juízo, o Sr. Rodrigo Ferreira 

de Azevedo, Engenheiro Civil, Especialista em Segurança do Trabalho, 

CREA nº121324695-4, podendo ser encontrado na Rua São Benedito, nº 

309 Sobrado 02, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, telefone: (66) 

99695-2137 ou (66) 99253-3838, e-mail: engrodrigoazevedo@gmail.com.

III – Intime-se o perita para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente sua proposta de horários.

IV – Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta 

de honorários.

V – Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, considerando 

que o autor é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o requerido para, 

em 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do valor dos honorários 

periciais em conta vinculada ao Juízo.

VI – Após, intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 VII – Em seguida, remetam-se, ao perito nomeado, cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o que, caso entenda necessário 

analisar o feito, poderá retirar os autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

 VI – Apresentado o laudo, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem, voltando-me, após, para deliberar.

Barra do Garças, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248953 Nr: 5089-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas, Marco Aurélio 

Miranda Carvalho, Cynthia Maria Ferreira Atallah

 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: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por Banco do Brasil S.A., em face de Adalto Limongi de Freitas, 

devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 97/99, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 97/99, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, conforme pactuado no acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210621 Nr: 9913-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Luiz Alves Tito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Henrique Leite de Macedo, Poliana 

Ribeiro Rodrigues de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Washington 

Luiz Alves Tito, em face de Fabricio Henrique Leite de Macedo e Poliana 

Ribeiro Rodrigues de Macedo, devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 97, as partes informam que firmaram acordo por 

intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 97, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282663 Nr: 8689-14.2018.811.0004

 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: Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Sociedade 

Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda - PROCLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Beltrão - 

OAB:SRtvs, qd.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as 

autoridades impetradas a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso 

I).Após esse prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

1 2 . 0 1 6 / 2 0 0 9 ) . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7264 Nr: 2257-14.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopercana - Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO 

- OAB:3.572

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A da Comarca de Osasco em face de Coopercana – Cooperativa 

Agropecuária Mista Canarana Ltda.

Deferido o requerimento de fls.283/287 e realizada a busca de ativos em 

nome da empresa executada, via sistema BACENJUD, esta restou 

infrutífera, conforme comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175583 Nr: 9309-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT, Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 1.Análise para fins do ofício circular n.10/2018/Gab/J-Aux/CGJ.

2.Incabível indulto e comutação, ante o contido no artigo 3º, III, do Decreto 

9246/17.

3.Elabore-se cálculo de pena.

4.Após, intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

5.Não havendo impugnação, remeta-se cópia ao reeducando.

6.No mais, aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 197622 Nr: 2271-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carvalho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 1.Análise para fins do ofício circular n.10/2018/Gab/J-Aux/CGJ.

2.Incabível indulto e comutação, nos termos do art. 12, parágrafo único, do 

Decreto 9246/17.

3.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253258 Nr: 8533-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Eduardo Cursino Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Análise para fins do ofício circular n.10/2018/Gab/J-Aux/CGJ.

2.A progressão de regime está prevista para 10.03.2020.

3.Incabível indulto e comutação, nos termos do art. 3º, inciso II, do Decreto 

9246/17.

4.Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 184255 Nr: 5693-82.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Bento Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Decisão

Autos nº 184255

 Trata-se de executivo de pena em face de Odilon Bento Neto, filho de 

Charles Santos Bento e Rosimeiri Maria de Vasconcelos, nascido em 

25.09.1993, ostentando as seguintes guias:

a) Guia de fls. 06/06-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa, crime: art. 157, §2°, incisos I, II e III do CP; 

Regime: semiaberto; Data do Fato: 09.12.2013; Recebimento da denúncia: 

07.02.2014; Sentença: 21.04.2014; Trânsito em julgado para o MP: 

09.06.2015. Trânsito em julgado para a defesa: 09.06.2015.

b) Guia de fls. 213/213-v oriunda da Segunda Vara Criminal: Pena: 06 

(seis) anos de reclusão; crime: art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da 

Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69, do CP; Regime: fechado; Data do 

Fato: 09.08.2013; Recebimento da denúncia: 01.02.2016; Sentença: 

06.02.2017; Trânsito em julgado para o MP: 09.06.2015. Trânsito em 

julgado para a defesa: 09.06.2015.

Em relação à guia de fls. 213/213-v, o acórdão de fls. 287/380 absolveu o 

reeducando da imputação relacionada ao art. 35, da Lei 11.363/06.

Verifico que a sentença correspondente à guia de execução de fls. 

213/213-v, reconheceu a reincidência, agravando a reprimenda em um 

ano, nos seguintes termos:

 “Em razão da reincidência (certidão de fls. 1344/1345-Executivo de pena 

código 184255), agravo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e 136 

dias-multa (art.61, I, do CP), alcançando a pena de 06 anos de reclusão e 

636 dias-multa, fixo valor unitário no mínimo legal.”

Contudo, à época dos fatos, o reeducando possuía apenas o executivo de 

pena contendo a guia de fls. 06/06-v. Verifica-se que o trânsito em julgado 

da guia de fls. 06/06-v possui data posterior à data do fato concernente à 

guia de fls. 213/213-v, não existindo deste modo a reincidência, pelo que, 

nos termos do art. 66, inciso III, ‘c’ da LEP, altero a fração para fins de 

progressão em 2/5, sem alterar a dosimetria, que transitou em julgado, 

sendo matéria de revisão criminal.

 Nestes termos, conforme cálculo de pena de fl. 415, verifico que o 

reeducando possui requisito objetivo para progressão de regime, pelo que, 

promovo o reeducando ao regime semiaberto dado ao preenchimento do 

requisito temporal, fixando-lhe as seguintes condições do regime 

semiaberto, ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta 

Comarca:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;
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 b) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de 

tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes 

condições:

 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres

 I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 

responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

 Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste 

artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa:

 I - a regressão do regime;

 II - a revogação da autorização de saída temporária;

 VI - a revogação da prisão domiciliar;

 VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 

execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 

I a VI deste parágrafo.

 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 

durante a sua vigência ou cometer falta grave.

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

j) Caso a residência situar-se em zona rural, deverá o reeducando 

aguardar a

 autorização judicial, diante da monitoração eletrônica;

Expeça-se alvará de autorização, devendo o oficial de justiça quando do 

cumprimento do respectivo alvará de autorização, indagar se o 

reeducando irá residir nesta cidade.

Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

Elabore-se novo cálculo de pena, com data base 01.01.2018, alterando o 

regime para semiaberto.

 Do exposto,

 a) Determino a alteração da fração para progressão de regime, quanto à 

guia de fl. 213/213-v, para 2/5, em relação à pena de 06 (seis) anos de 

reclusão.

b) Promovo o reeducando ao regime semiaberto, determinando as 

condições acimas transcritas;

c) Atento ao acórdão de fls. 287/380, retifique-se a guia de execução de 

fls. 213/213-v, excluindo o art. 35, da Lei 11.363/06.

d) Incabível a aplicação de indulto ou comutação, conforme decisão de fl. 

407;

e) Expeça-se novo cálculo de pena, com data base em 01.01.2018, 

alterando o regime para semiaberto;

f) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.07.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276862 Nr: 5318-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 Impulsiono estes atos com a finalidade de intimar o acusado, por meio de 

seu procurador, para que apresente alegação final, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94398 Nr: 8171-39.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rigonatt, Gleison Dias da Silva, 

Elizandra Martins dos Santos, Fernando Rodrigues Mendonça, Joseval 

Medeiros da Silva, Édson Silva dos Santos, Mário César Sinobe do Amaral, 

Antono Amilton Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, Joaquim José Abinader Guedes da 

Silva-DP - OAB:1366, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O, Reinaldo 

Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Vistos, em correição.

Considerando que não foi possível realizar a requisição do denunciado 

Joseval Medeiros da Silva, uma vez que este foi colocado em liberdade, 

resta prejudicada a realização do presente ato.

Concedo a patrona do referido denunciado o prazo de 10 (dez) dias para 

fornecer o seu endereço atualizado.

Desde já, designo audiência para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas (horário 

de Mato Grosso), para oitiva do policial federal Marco Vinicio Mateus 

Leonardo e interrogatório de Joseval Medeiros da Silva.

Expeça-se o necessário para realização do ato,

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 Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 227273 Nr: 7207-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Santos de Sousa, Leonardo da Silva 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:12971

 Vistos, em correição.

Intime-se o advogado de LEONARDO DA SILVA BARBOSA para 

apresentar defesa.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013094-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WESLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 6.839,21, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011065-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM PATRICIA DA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MIX 10 EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) REQUERIDO: LEONARDO SULZER PARADA - 

MT0011846A-B, TIAGO AUED - MT0009873A,para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a quantia de R$ R$ 9.581,50 (nove mil quinhentos e 

oitenta e um reais e cinquenta centavos), sob pena de aplicação das 

multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA NASCIMENTO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE OAB - MT23337/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - MT23337/O-O, 

ARIDAQUE LUIZ NETO - MT0003252Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 17/08/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14/09/2018 

Hora: 14:20 Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14/09/2018 

Hora: 14:20 - Juizado Especial de Barra do Garças , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - MT0020976A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/08/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - MT0020976A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/08/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

1. Analisando os autos observo que os despachos contidos nos 

IDs10582910, 11774693 e 11774686 foram juntados no processo 

equivocadamente, eis que a parte executada sequer havido sido citada da 

presente execução. 2. Com efeito, 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. 

Destarte, 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. Assim sendo, ante o nítido equivoco, REVOGO os 

despachos acima mencionados. 3. Dando continuidade a marcha 

processual, infere-se que a vestibular está devidamente acompanhada de 

título executivo e demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, 

os requisitos específicos preconizados pelo artigo 798 do Diploma 

Processual Civil, não sendo caso de se aplicar o art. 801 do mesmo 

codex, razão pela qual recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 4. Destarte, consubstanciado no enunciado 126 

do FONAJE, ORDENO que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto à secretaria deste juizado 

especial, que será devidamente conferido e carimbado pelo Gestor 

Judiciário, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 5. Concretizada 

tal diligência, DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que 

proceda à citação pessoal da parte devedora, por meio do oficial de 
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justiça, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. 

Havendo pronto e integral pagamento promova a conclusão dos autos 

para extinção da execução por sentença logo em seguida, conforme 

inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, ambos do CPC. 6. Por outro 

lado, não havendo o pagamento da dívida no aludido prazo, ou 

amortização meramente parcial, igualmente promova a conclusão dos 

autos para utilização dos sistemas on-line colimando penhora de bens, 

cuja frustração encetará a penhora por meio de diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça. 7. Expeça-se o necessário. 8. Intime-se. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (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: 1000117-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 271238 Nr: 1761-47.2018.811.0004

 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: Nádia Maria Berlatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina de Paula Santos, Jorge Lourenço de 

Paula Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA

Autos nº: 1761-47.2018.811.0004 Código: 271238

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Termo Circunstancial de Ocorrência instaurado em 

desfavor dos autores do fato Divina de Paula Santos e Jorge Lourenço de 

Paula Santos com o fito de apurar as eventuais práticas delitivas do crime 

de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP) em face da vítima 

Nádia Maria Berlatto, fatos esses ocorridos em 22.09.2017.

2. Compulsando os autos, verifico que os causídicos que subscreveram a 

queixa-crime encartada aos autos, não possuem mandato judicial com 

poderes especiais, estando em descompasso com o determinado no artigo 

44, do CPP, pressuposto processual para o exercício da ação, o que por 

consectário implica no indeferimento da inicial em apreço. De bom alvitre 

registrar que seria lícito a querelante, promover a qualquer tempo a 

regularização do faltante instrumento de mandato judicial, considerado o 

que dispõe o art. 568 do CPP.

3. Contudo tal medida somente seria possível se a omissão em referência 

pudesse ser suprida dentro do prazo decadencial definido em lei (CP, art. 

103), consoante adverte DAMÁSIO E. DE JESUS (“Código de Processo 

Penal Anotado”, p. 86, 24ª ed., 2010, Saraiva), com fundamento em diretriz 

firmada pela jurisprudência dos Tribunais (RT 432/285 – RT 514/334 – RT 

539/322 – RT 544/380 – RT 545/378), nesse sentido já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal:

“(...) CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INSTRUMENTO DE 

MANDATO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP. 

IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO 

DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL.

- A ação penal privada, para ser validamente ajuizada, depende, dentre 

outros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do 

querelante, da formalidade imposta pelo art. 44 do CPP, que exige 

constem, da procuração, a indicação do nome do querelado e a menção 

expressa ao fato criminoso, bastando, para tanto, quanto a esta 

exigência, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, 

referência individualizadora do evento delituoso (RT 729/463), 

mostrando-se dispensável, em conseqüência – consoante diretriz 

prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RT 605/384 – 

RT 631/384) –, a descrição minuciosa ou a menção pormenorizada do 

fato. Doutrina. Precedentes.

- A mera outorga de mandato com a cláusula ‘ad judicia’ – tendo-se 

presente o que dispõe o art. 44 do CPP (que exige poderes especiais) – 

desatende as finalidades impostas por essa norma legal.

Embora supríveis as omissões (CPP, art. 568), a regularização do 

instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer se ainda não 

consumada a decadência do direito de queixa (RT 609/444), pois, 

decorrido, in albis, o prazo decadencial, sem a correção do vício 

apontado, impor-se-á o reconhecimento da extinção da punibilidade do 

querelado. Precedentes.”

(Inq 1418, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 31/10/2001, 

publicado em DJ 08/11/2001 PP-00007).

 4. Não sendo diferente o entendimento da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA CRIME - NECESSIDADE DE 

PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 

DO CPP - NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DE DECADÊNCIA - 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO PORÉM NÃO 

PROVIDO. Para o ajuizamento de queixa-crime, perante a Justiça 

Especializada ou Comum, é necessária a apresentação de procuração 

com os poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito 

que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP. É 

perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de 

decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e 

demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se 

observou no presente feito. Recurso conhecido e improvido.

(AC 345/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)

5. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,

 “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A HONRA. 

QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. 

DECADÊNCIA.

I - Tópicos não exteriorizados no acórdão atacado desmerecem exame 

por ausência do oportuno prequestionamento (Súmulas n.º 282 e 256 - 

STF).

II - A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a 

qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. In casu, 

verifica-se que o instrumento procuratório, sequer foi juntado aos autos.

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido”.

(REsp 531.876/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 

em 16/12/2003, DJ 31/05/2004, p. 349). (original sem negrito).

 6. Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 44 do 

CPP, ante a ausência de procuração com poderes especiais, sendo este 

pressuposto processual para o exercício da ação penal privada em 

comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no art. 395, 

inciso II do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 da Lei 

9.099/1995.

 7. Por outro lado, é cediço no que tange o prazo decadencial inerente de 

06 meses às ações penais de iniciativa privada. Com efeito, torna-se curial 

ressaltar a data do acontecimento, tendo este se dado em 22.09.2017, 

ocorrendo que, até o presente momento não foi demonstrada a 

regularização da procuração em consonância com o art. 44 do código 

processualista penal, implicando em conformidade com o ordenamento 

jurídico o reconhecimento da extinção da punibilidade dos querelados em 
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voga. Nestas razões, acolho a cota ministerial encartada nos autos e 

DECLARO com esteio no intelecto retirado do art. 107, V do Código Penal 

c/c art. 38 do Código Processual Penal c/c art. 92 da Lei 9.099/95 extinta a 

punibilidade dos autores do fato Divina de Paula Santos e Jorge Lourenço 

de Paula Santos.

8. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 9. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 10. Expeça-se o necessário.

11. Intime-se.

12. Registre-se.

13. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252375 Nr: 7900-49.2017.811.0004

 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): Rossini Silva dos Santos, Haina de Almeida 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 15:30 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270089 Nr: 1090-24.2018.811.0004

 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): Odair José do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 15:15 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266442 Nr: 17033-18.2017.811.0004

 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): Jhaison Heuri Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 13:00 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264286 Nr: 15694-24.2017.811.0004

 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): Andreia Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 10:00 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 273044 Nr: 2978-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janne Adriana Schossler, Leonardo Bruno 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 08:45 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 250215 Nr: 6350-19.2017.811.0004

 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): Jean Nery Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 23/08/2018 ás 09:15 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 214550 Nr: 12192-48.2015.811.0004

 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): Dianpablo Rodrigues Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ertifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 12:30 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266442 Nr: 17033-18.2017.811.0004

 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): Jhaison Heuri Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 13:00 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264286 Nr: 15694-24.2017.811.0004

 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): Andreia Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 10:00 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 269881 Nr: 936-06.2018.811.0004

 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): OdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 16:15 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 224281 Nr: 5468-91.2016.811.0004

 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): Antero Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 14:15 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 228054 Nr: 7771-78.2016.811.0004

 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): Maria de Fátima Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os autos acima mencionados esta agurdando realização de 

audiencia designada para o dia 16/08/2018 ás 14:30 horas. Eu Celia Gama 

Carvalho(auxiliar judiciaria)digitei e assino.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004896-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA LENEAR SANTOS DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA OAB - PR70444 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVITO SILVA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

ANGELLA IGNARA LIMA DOS SANTOS (HERDEIRO)

HUGGO WATERSON LIMA DOS SANTOS (HERDEIRO)

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (HERDEIRO)

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004896-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DELTA LENEAR SANTOS DE 

SALLES GRACA INVENTARIADO: IVITO SILVA DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se a herdeira Angella Ignara Lima dos Santos, para que regularize a 

representação processual, bem como manifeste-se quanto ao pedido de 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, diga-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002993-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. C. (REQUERIDO)

E. L. D. S. R. (REQUERIDO)

P. H. L. D. S. R. (REQUERIDO)

J. C. L. D. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002993-71.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDMUNDO RUFO RAMOS 

FRANCISCO REQUERIDO: EDUARDO LACERDA DA SILVA RAMOS, PEDRO 

HENRIQUE LACERDA DA SILVA RAMOS, JEAN CARLOS LACERDA DA 

SILVA RAMOS, INES LACERDA DA SILVA CAMPOS Vistos etc. Processo 

em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o art. 12 da 

Lei 1.060/50. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por 

Edmundo Rufo Ramos Francisco em desfavor de Eduardo Lacerda da 

Silva Ramos, Pedro Henrique Lacerda da Silva Ramos e Jean Carlos 

Lacerda da Silva Ramos, representado por sua genitora Sra. Ines Lacerda 

da Silva Campos, todos devidamente qualificados nos autos. Pretende o 

requerente a redução da obrigação alimentar ante a alteração de suas 

condições financeiras de arcar com a quantia anteriormente arbitrada. 

Contudo, não obstante os argumentos apresentados pela requerente, 

verifico imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de 

apreciá-la após o decurso do prazo de resposta. Diante disso, dentro do 

poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte contrária o 

direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não havendo 

qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, mormente porque 

a manifestação do réu pode ser imprescindível para desatar eventuais 

dúvidas na formação do convencimento acerca do pleito formulado. 

Ademais, cite-se e intime-se o Requerido para comparecerer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 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. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou 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). Intimem-se. Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007180-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 1007180-59.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE LUIZ CRUZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ANDRE LUIZ TORRES 

DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, ACERCA DE 

SENTENÇA. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por José Luiz Cruz da Silva que objetiva a 

interdição de André Luiz Torres da Silva. Narra o Requerente, em síntese, 

ser genitor do interditando André Luiz Torres da Silva, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F20.3. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. André Luiz Torres da Silva impossibilita-o de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o 

Requerente deseja se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 11420435). Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório Sentença: Vistos etc. 

Diante da situação do interditando, que se mostra agitado e agressivo 

quando sai de sua residência, conforme o estudo psicossocial acostado 

aos autos, dispenso a realização da entrevista do interditando e passo a 

sentenciar o feito. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de 

urgência proposta por José Luiz Cruz da Silva que objetiva a interdição de 

André Luiz Torres da Silva. Narra o Requerente, em síntese, ser genitor do 

interditando André Luiz Torres da Silva, a qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID F20.3. Afirma que a patologia apresentada pelo 

Sr. André Luiz Torres da Silva impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 
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Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar 

curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados 

à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11420435). Nesta 

oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de doença diagnosticada sob o CID F20.3, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portador de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de André Luiz Torres da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador José Luiz Cruz da Silva, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva.E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e 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, ROSEMAR DA SILVA DA SANTOS , digitei. Cáceres, 25 de julho 

de 2018. ROSEMAR DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003108-92.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: ZENAIDE DE SOUZA 

BENEVIDES EXECUTADO: MANOEL LINO SOARES FERREIRA Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não acompanhou a 

inicial a sentença que homologou o acordo. Ademais, não restou claro se 

os alimentos cobrados são devidos à exequente ou a seus filhos, hipótese 

em que deverá ser retificado o polo ativo. Dessa maneira, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para 

retificação no polo ativo da relação processual, uma vez que a genitora 

dos exequentes não pode pleitear em nome próprio o direito alheio, sendo 

necessária a inclusão dos filhos no feito, e acostar aos autos os 

documentos supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 8516-62.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - OAB:14062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para inventariante manifestar seu 

interesse no feito, apesar de intimada conforme se vê as fls. 57.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227106 Nr: 12250-74.2017.811.0006

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido apresentar 

defesa, apesar de citado/intimado, conforme se vê as fls. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93105 Nr: 8173-03.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para que proceda a juntada da 

certidão de óbito da herdeira Poliana Alessandra Araújo Alves, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Com a juntada da referida certidão, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101271 Nr: 6366-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBORINA CORRÊA DA SILVA, RONY CORREA DA 

SILVA, RONILSON CORREA DA SILVA, RONERES SANTOS CORREA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CORRÊA DA SILVA, MARIA 

MARCELINA NEPOMUCENO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA 

- OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a inventariante, 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste interesse no 
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prosseguimento do feito, acostando aos autos comprovante de quitação 

do ITCD ou isenção e plano de partilha, sob pena de aplicação do disposto 

nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 7485-80.2005.811.0006

 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: MNDSD, LD, GD, PHD, JFD, JGD, AD, ED, ED, RCD, RD, 

RRD, RRD, RRD, TRD, ARD, FSD, MD, ARD, NDN, ND, BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado de fls. 221/223, e suspendo o feito por 90 

(noventa) dias.

 Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, com ou sem 

manifestação da parte autora, à conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83707 Nr: 10136-80.2008.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado às fls. 76 e determino o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, substituindo-os por cópias.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra- se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81053 Nr: 7600-96.2008.811.0006

 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: AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade do recolhimento das 

custas e taxas processuais.

Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165981 Nr: 3031-42.2014.811.0006

 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: CDSS, MDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Devidamente certificado e nada sendo requerido, tornem os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16774 Nr: 523-61.1993.811.0006

 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: ÉMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Expeça-se segunda via do formal de partilha conforme requerido em fls. 

334.

 Em seguida, tornem-se os autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188723 Nr: 7436-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos etc.

Intime-se o apelado a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 219527 Nr: 6809-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES DOS SANTOS - 

OAB:10904

 Vistos etc.

Intime-se o requerido para que se manifeste acerca do pedido de 

desistência formulado às fls. 107, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 485, § 4° do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 229273 Nr: 745-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVC, CVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:22.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não restando caracterizada a probabilidade do direito 

ou perigo de dano à parte autora, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência pretendido.Ademais, cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação ante 

o requerido residir no estrangeiro. Encaminhem-se cópia dos documentos 

necessários ao Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT para 

realização da tradução visando a expedição de carta rogatória. Com o 

retorno, encaminhem-se ao Ministério da Justiça para cumprimento. 

Decorrido o prazo de resposta e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 518-73.1992.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DUQUE DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Dra. Edilaine Aparecida Soares Neves para, em caso tenha 

sido constituída como nova advogada da inventariante, regularize a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo o caso, intime-se pessoalmente a inventariante para, no mesmo 

prazo, regularizar a sua representação pessoal, haja vista a renúncia ao 

mandado conferido ao Dr. Alexandre Augusto Vieira, às fls. 248/251.

Uma vez regularizada a representação processual do espólio e da 

inventariante, pela última vez, concedo à inventariante o prazo de 15 

(quinze) dias, para que dê cumprimento integral à decisão de fls. 183, item 

"b" e seguintes, sob pena de remoção do encargo.

Após, à conclusão para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 93633 Nr: 8611-29.2009.811.0006

 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: PAULO CESAR DA COSTA SHIMIZU, INSTITUTO 

EDUCACIONAL JESUS MENINO LTDA, AMARILIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPINDOLA, 

ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, VERA DENIZE SERAFIM 

ESPINDOLA, GILSON CUNHA ESPINDOLA, CARMEM ROSELIA AMORIM 

ESPINDOLA, CAMILLA CRISTINA FALIMÉRIO, ESTÉFANI CATIANE DIARTE 

FALIMÉRIO, ESPÓLIO DE ANA ANTÔNIA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT, JOEL 

SOARES VIANA JUNIOR - OAB:6302/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - 

OAB:13063/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de folhas retro, determino seja a parte autora 

intimada pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70239 Nr: 7686-04.2007.811.0006

 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: ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO 

DA CUNHA, BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOLORES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE ALMEIDA - 

OAB:4.326

 Vistos etc.

Defiro o pedido de folhas retro e, em razão do falecimento do Sr. Oscar, 

consoante noticiado no processo código nº 10292, nomeio como 

inventariante o Sr. Gilson da Cunha Espíndola, o qual deverá regularizar o 

polo ativo, para habilitar os herdeiros do Sr. Oscar, bem como dar 

cumprimento às decisões anteriores para prosseguimento do feito.

Certifique-se, ainda, o integral cumprimento das determinações de fls. 117, 

procedendo-se com o necessário para o deslinde do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86496 Nr: 2020-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDCS, L, KWVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos observo que assiste razão as peticionantes, uma 

vez que a sentença prolatada às fls. 123/124, constou equivocadamente 

página diversa da partilha amigável, bem como a numeração da arma de 

fogo distinta da informada nos autos.

Com efeito, nos termos do inciso I, do art. 494, do CPC, pode o juiz, depois 

de publicada a sentença, corrigir de ofício, inexatidões materiais.

Posto isso, para sanar o erro material na sentença de fls. 123/124, onde 

se lê: ‘HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 27/30’, leia-se: ‘HOMOLOGO, para que produza os devidos 

e legais efeitos a partilha de fls. 93/95’; onde se lê: ‘Transitado em julgado, 

expeça-se o competente e Formal de Partilha e Alvará para alienação da 

arma de fogo PT24/7.50S & 15T 2C CARB. TENOX – PCSP917SAO57167’, 

leia-se: ‘Transitado em julgado, expeça-se o competente e Formal de 

Partilha e Alvará para alienação da arma de fogo PT24/7.40S & 15T 2C 

CARB. TENOX – PCSP917SAO57167’.

Desse modo, torno sem efeito o formal de partilha de fls. 125/126.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Expeça-se novo formal de partilha.

Proceda-se com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63146 Nr: 649-23.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE ARRUDA JUNIOR, MARIA 

AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES, SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA 

NETO, MARIA DE LOURDES DE ARRUDA MOURA, JOILZA MARIA GARCIA 

DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA GARCIA DE ARRUDA, JOAQUIM 

GOMES DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos, certificando-se 

o trânsito em julgado e, em seguida, expedindo-se formal de partilha 

conforme fls. 130/135.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 233335 Nr: 26124-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCL, DALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando aos autos verifica-se que o requerido fora citado e intimado 

para audiências designadas anteriormente, contudo, em tempo exíguo 

para comparecimento ante a distância entre sua residência e o juízo.

 Dessa maneira, tendo em vista que ainda não fora realizada audiência de 

conciliação/mediação, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para agendamento e realização do ato.

 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.

 Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou 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).

 Deverão constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 

695 e parágrafos do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694.

§ 1o 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”.

Decorrido o prazo de resposta e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185476 Nr: 5511-56.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovana Sousa Peres da Silva - 

OAB:14395, WALTER FERNANDES FIDELIS - OAB:2.385-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos etc.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, e tendo em 

vista ainda o parecer ministerial (fls. 117), HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227744 Nr: 12674-19.2017.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PZG, MGMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, e tendo em 

vista ainda o parecer ministerial (fls. 35), HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14055 Nr: 85-25.1999.811.0006

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - 

OAB:4259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA - OAB:4259

 Vistos etc.

 Expeça-se segunda via do formal de partilha conforme requerido às fls. 

158/159.

 Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156033 Nr: 3634-52.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:21876/0, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:19703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão anterior (fls. 40), procedendo-se à 

anotação da advogada Carliane Pereira de Souza nos autos e sistema 

processual.

 Ademais, intime-se o inventariante, pessoalmente, para acostar aos autos 

as primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193900 Nr: 10698-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EUDOCIA CEBALHO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 43, certificando a citação e 

decurso de prazo para manifestação dos herdeiros acerca das primeiras 

declarações.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 235963 Nr: 5203-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Proceda-se ao apensamento deste feito aos autos de código 226059.

 Em seguida, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 85377 Nr: 929-23.2009.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA CUNHA MIRANDA, DELMA VANINI 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO PINTO DE MIRANDA, 

ALMERINDA DA CUNHA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 123 e suspendo a tramitação do presente 

feito pelo período de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, intime-se a 

inventariante para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Em seguida, à conclusão.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225960 Nr: 11383-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR BENEDITO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se se houve resposta ao ofício retro expedido.

Com a juntada, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176972 Nr: 442-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR BENEDITO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de folhas retro.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, o que deverá ser certificado, 

independente de manifestação da inventariante, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Ademais, certifique-se se houve a habilitação do causídico da herdeira 

Maria Francisca, conforme requerido às fls. 114, bem como se o mesmo 

foi devidamente intimado da decisão de fls. 140/142.

Em caso negativo, proceda-se com o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003162-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA CHOQUE GARNICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003162-58.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ZULMA CHOQUE GARNICA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta 

por Adriely Magvis Muriel Choque, representada por Zulma Choque 

Garnica, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. 

Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros 

Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, inciso VI do COJE, 

a competência para julgar o pedido objetivado na presente ação é das 

Varas Cíveis, vejamos: "Art. 292 – 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." Desta forma, considerando que a Resolução nº 

005/2014/TP alterou a competência das Varas desta Comarca, passando 

esta unidade jurisdicional a ser especializada em Família, Sucessões e 

Infância e Juventude, é certo que a competência deve ser atribuída a uma 

das varas cíveis desta Comarca. Portanto, declino da competência e 

determino a distribuição da presente ação a uma das varas cíveis desta 

Comarca. Intime-se. Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002968-58.2018.8.11.0006 REQUERENTE: KARLA ABY ALY PANOFF 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta 

por Karla Panoff Aby Aly, devidamente qualificada nos autos em epígrafe. 

Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros 

Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, inciso VI do COJE, 

a competência para julgar o pedido objetivado na presente ação é das 

Varas Cíveis, vejamos: "Art. 292 – 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." Desta forma, considerando que a Resolução nº 

005/2014/TP alterou a competência das Varas desta Comarca, passando 

esta unidade jurisdicional a ser especializada em Família, Sucessões e 
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Infância e Juventude, é certo que a competência deve ser atribuída a uma 

das varas cíveis desta Comarca. Portanto, declino da competência e 

determino a distribuição da presente ação a uma das varas cíveis desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003206-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. Z. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA GARVIZU ZURITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003206-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE IGNACIO ZURITA 

MENDIZABAL MERCADO REQUERIDO: MARIA ROSA GARVIZU ZURITA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta 

por J. I. Z. M. M., representado por Maria Rosa Garvizu Zurita, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Conforme se abstrai do 

art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo – 

CNGC, bem como do art. 51, inciso VI do COJE, a competência para julgar 

o pedido objetivado na presente ação é das Varas Cíveis, vejamos: "Art. 

292 – 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." Desta 

forma, considerando que a Resolução nº 005/2014/TP alterou a 

competência das Varas desta Comarca, passando esta unidade 

jurisdicional a ser especializada em Família, Sucessões e Infância e 

Juventude, é certo que a competência deve ser atribuída a uma das varas 

cíveis desta Comarca. Portanto, declino da competência e determino a 

distribuição da presente ação a uma das varas cíveis desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002833-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

EVERALDO SANTOS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELICIANA CEBALHO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002833-46.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EVERALDO SANTOS 

DAMASCENO, APARECIDA CRISTIANE DA SILVA REQUERIDO: MARIA 

FELICIANA CEBALHO DE MORAES Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, depreendem-se das informações prestadas pelos 

requerentes na exordial, que todos os herdeiros são maiores e capazes. 

Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil, 

em face das afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é uma 

forma abreviada de inventário e partilha no caso de concordância de 

todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que o valor dos bens 

do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. Entretanto, 

observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o 

disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará dos autos, o 

valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da partilha 

amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, nos 

termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. 

Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, 

desde já nomeio como inventariante o Sr. Everaldo Santos Damasceno, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Posto isso, intime-se o 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio de 

Sebastião Vieira de Moraes e Maria Feliciana Cebalho de Moraes, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadua e ITBIl; b) 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal e Estadual em nome do “de cujus” Aroldo 

Vieira de Moraes. Decorrido o prazo, à conclusão adjudicação. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002969-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

MATHEUS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

PRISCILA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

LUCAS BARBA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LACERDA CINTRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002969-43.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA BARBA 

CINTRA, LUCAS BARBA CINTRA, MATHEUS BARBA CINTRA, PRISCILA 

BARBA CINTRA, JULISANDRO BARBA LACERDA CINTRA INTERESSADO: 

JULIO CESAR LACERDA CINTRA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se 

de Alvará Judicial proposto por Maria Aparecida Barba Cintra, Lucas 

Barba Cintra, Matheus Barba Cintra, Priscila Barba Cintra e Julisandro 

Barba Lacerda Cintra no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus Julio Cesar 

Lacerda Cintra. Tendo em vista que a parte autora não possui informações 

acerca do valor correspondente, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o 

quantum atualizado a disposição dos herdeiros do falecido Julio Cesar 

Lacerda Cintra. Com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HADIME SUZUKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA VIEIRA (EXECUTADO)

 

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 

15 (quinze) 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 
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de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1006349-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA PEREIRA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978/O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003499-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de julho 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003500-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida 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 (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 25 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003522-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA BANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR07919 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE MORAES ALAMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 29197 Nr: 4270-67.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCM-E, LNCM, EMGDA, JPR, MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de fls. 319/321, 

em que a parte executada aduz a impenhorabilidade do valor bloqueado, 

pugnando o que entender de direito.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS para a análise dos demais 

pedidos pendentes de apreciação.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70091 Nr: 7532-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código n. 70091

DECISÃO

1 – Em atenção ao disposto no artigo 134, §1º, do Código de Processo 

Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

não requerido em petição inicial, deverá ser distribuído em apenso aos 

autos principais. Assim, PROMOVAM-SE os atos necessários para a 

distribuição do presente incidente, a partir da petição de fls. 189/190 até o 

ato de fl. 197.

2 – Nos autos do incidente a ser formado, considerando a impossibilidade 

de citação dos demandados (fl. 197), INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado dos réus ou pugnar o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 3 – Caso apresentado novo endereço, CITEM-SE, nos termos da decisão 

de fl. 195.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – No mais, os presentes autos permanecem suspensos, como 

determinado à fl. 195, até o deslinde do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica.

6 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90731 Nr: 5912-65.2009.811.0006

 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: LEOLINO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, PAP RAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11.111, LUCILEI VOLPE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A 

MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de julho 

de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192706 Nr: 9973-56.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NIVALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SARTORI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 - Oportunamente, CUMPRA-SE a 

decisão de fls. 58/58-verso.3 - INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 23 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198284 Nr: 2434-05.2016.811.0006

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SARTORI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NIVALDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS ALVES - 

OAB:250.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:

 (...)1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos 

de declaração opostos às fls. 32/34 para o fim de sanar a omissão 

apontada pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III, 

do Código de Processo Civil. (...) No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira, de 

modo que INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei 

n. 1060/50 e o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.2 – Com a 

preclusão da vertente decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações 

e baixa de estilo.3 – INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99443 Nr: 4530-03.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR (TCO), BRASIL 

TELECOM S.A, CLARO CELULAR, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611-B, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Código: 99443

DECISÃO

1 – Em que pese o pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

parte autora, considerando o pagamento espontâneo apresentado pelas 

petições e documentos de fls. 400/401, fls. 500/501, fls. 502/507, fls. 

566/568 e fls. 624/625, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre os depósitos realizados, bem como apresentar 

conta bancária para a transferência do valor.

 Deverá a parte autora manifestar, ainda, acerca da existência de saldo 

remanescente a ser executado, ocasião em que deverá, no mesmo prazo, 

apresentar cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores pagos 

pelas rés, valendo o silêncio como inexistência de saldo remanescente.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência 

da quantia, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor depositado ou 

manifestação acerca de saldo residual, e com o levantamento da quantia, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

4 – Por fim, caso haja requerimentos, CONCLUSOS.
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5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 4531-85.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 Código: 99444

DECISÃO

1 – Considerando os depósitos realizados pelos réus (fls. 297/301 e fls. 

314/316), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os depósitos realizados, bem como apresentar conta bancária para 

a transferência do valor.

 Deverá a parte autora manifestar, ainda, acerca da existência de saldo 

remanescente a ser executado, ocasião em que deverá, no mesmo prazo, 

apresentar cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores pagos 

pelas rés, valendo o silêncio como inexistência de saldo remanescente.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência 

da quantia, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor depositado ou 

manifestação acerca de saldo residual, e com o levantamento da quantia, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

4 – Por fim, caso haja requerimentos, CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4987 Nr: 417-26.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA, SEBASTIÃO 

FÁBIO DA CUNHA CINTRA, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Código n. 4987

DESPACHO

1 – A parte exequente, às fls. 436/444, informou que não fora possível a 

realização de acordo, razão pela qual pretende o prosseguimento do feito. 

Na ocasião, juntou planilha atualizada do débito, em atendimento à decisão 

de fl. 434.

Ocorre que, novamente, a planilha acostada aos autos encontra-se 

incompleta, ininteligível. Basta volver os olhos às fls. 437-verso/444 para 

verificar que não apresenta saldo final, bem como que, em determinadas 

folhas, não se revela as informações referentes a crédito, transferência, 

saldo e saldo geral, o que impossibilita a análise acerca da evolução da 

dívida pelo Juízo.

INTIME-SE, derradeiramente, a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a planilha atualizada do débito, como já determinado à fl. 421 e 

à fl. 434, sob pena de arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6700 Nr: 418-11.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19.123, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 Código n. 6700

DESPACHO

1 – Em que pese o pedido de penhora de valores pelo sistema BACENJUD, 

volvendo os olhos ao cálculo apresentado pela parte exequente (fls. 

339/347), não é possível identificar, com exatidão, o saldo devedor final, 

haja vista que à fl. 343 é indicada a quantia de R$ 883.669.94 e, à fl. 347, 

o montante de R$ 82.994,47.

Logo, INTIME-SE, novamente, a parte exequente para que, no prazo de 15 

dias, colacione a planilha atualizada do débito, bem como indique 

precisamente o saldo devedor final, sob pena de arquivamento.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147348 Nr: 5670-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIVAL DIAS MARCELINO VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 147348

DECISÃO

1 – Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou novo endereço para tentativa de citação da parte demandada 

(fl. 127), bem como que a localização da parte demandada, acima de tudo, 

visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal, CITE-SE a 

parte demandada no seguinte endereço: Rua Manoel de Oliveira Gomes, n. 

250, Jardim das Oliveiras, Três Lagoas/MS, CEP: 79630-030, 

observando-se os comandos da decisão de fl. 21.

Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, será ratificada a citação 

por edital já realizada nos autos e os atos subsequentes.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2799-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT

 Código n. 180908

DESPACHO

1 – Considerando o teor da petição de fl. 158, OFICIE-SE ao DETRAN/MT 

para que informe eventual existência de alienação fiduciária, bem como de 

todo e qualquer débito não quitado incidente sobre o veículo placa 

OBS-1773, consignando o prazo de 15 dias para resposta.

2 – Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no 
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prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9255 Nr: 584-09.1999.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - 

OAB:12.403-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:5987

 (...)SENTENÇATrata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada 

por SÍLVIO FÉLIX DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. (...) Em síntese, 

embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta 

corrente (Súmula 259 do STJ), referido instrumento processual não se 

destina à revisão de cláusulas contratuais, o que deveria ser feito 

mediante ação revisional.Bem por isso, uma vez que não houve qualquer 

outra manifestação com relação à prestação de contas, afora a revisão 

contratual, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão formulada pela 

parte autora, no que toca à segunda fase da prestação de 

contas.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, relativos à segunda fase do procedimento, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 

2º, do CPC.Por outro lado, no que toca ao cumprimento de sentença 

relativo aos honorários advocatícios fixados na primeira fase da demanda, 

verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda diretamente na conta da parte 

exequente, como se vê às fls. 446/447 e fls. 485/486.Forte nestas razões 

acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com esteio nos artigos 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 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: PEDRO FRANCISCO FLORES, ESPÓLIO DE MAURO 

JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, GILSON FERREIRA DA ROCHA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, 

LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO 

FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, 

JOSE VELOZO FILHO, JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Código: 167687

DESPACHO

1 – Em que pese a determinação para que fossem especificadas as 

provas a serem produzidas, compulsando os autos, verifica-se que ainda 

não foram citados todos os demandados indicados na petição de fls. 

150/154. Isso porque, dentre aqueles indicados, ainda não se viu a citação 

de Amarildo Oliveira da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Hélio Bernardo 

de Santos e Doraci Gonçalves Souza Rocha, tampouco comparecimento 

espontâneo nos autos.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço para a citação dos demandados acima indicados, 

sob pena de extinção.

2 – Independentemente da determinação anterior, a parte autora também 

deverá esclarecer, no mesmo prazo, se Danerson Pires da Costa integra a 

vertente lide, uma vez que apresentou resposta às fls. 185/203, contudo, 

não fora indicado como demandado na peça processual de fls. 150/154.

3 – Apresentado endereço para citação dos réus, EXPEÇA-SE o 

necessário para o cumprimento.

4 – Uma vez citados os demandados, CERTIFIQUE-SE acerca da 

apresentação de resposta.

5 – Após, INTIME-SE a parte autora para, se for o caso, apresentar réplica 

às contestações, no prazo de 15 dias, ou para pugnar o que entender de 

direito.

6 – Por fim, CONCLUSOS.

7 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101050 Nr: 6145-28.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Código n. 101050

DECISÃO

1 – Em que pese o pedido da parte exequente para a realização de 

penhora online de valores (fls. 185/186), a parte executada fora intimada 

para promover o pagamento do débito e depositou nos autos o valor 

remanescente indicado pela parte exequente (fls. 180/181). Logo, diante 

do depósito voluntário, uma vez que já apresentada conta bancária para 

levantamento do valor, EXPEÇA-SE alvará para transferência da quantia 

depositada às fls. 180/181, observando-se a conta bancária indicada à fl. 

170.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

informar se o depósito quita o débito ou se há saldo remanescente a ser 

executado, valendo o silêncio como quitação da dívida exequenda.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176295 Nr: 10870-21.2014.811.0006

 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: MÁRCIA NOVACK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:OAB/RJ 2.056-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT 12.129-A

 Código n. 176295

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a demandada FCA Fiat 

Chrysler Brasil Automóveis Ltda., que fora quem requereu a produção de 

prova pericial, para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de 

fls. 331/333 e de fls. 339/340, em que se noticiam a impossibilidade de 

realização da prova técnica no veículo objeto da lide, pugnando o que 

entender de direito.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.
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 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 1492-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ FERNANDO MANCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNARA PIRAN - 

OAB:6805/MT

 (...) 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.7 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado.8 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.9 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.10 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas INTIME-SE os 

executados por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 11 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a presente 

decisão determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos 

colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer 

reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo por 

inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.(...). 13 

– CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 24 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 6448-08.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIFIBRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - OAB:31.722/PR

 DESPACHO

1 – Considerando o pedido realizado às fls. 194/196, este juízo DEFERE o 

pedido de desbloqueio na conta 8781/011682, conforme requerido, pois 

realizada constrição em duplicidade.

 2 – Em relação ao pedido da parte autora à fl. 192, tendo em vista a 

ausência de procuração com poderes especiais e com fulcro no artigo 10 

do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido e autoriza a 

expedição do alvará em nome da parte requerente.

3 – Para tanto, INTIME-SE a parte autora para apresentar seus dados 

bancários no prazo de 10 (dez) dias. Apresentada conta bancária, 

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos.

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145523 Nr: 3580-23.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A-CREDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A

 DESPACHO

1 – Considerando a petição de fl. 129 e os documentos às fls. 130/131, 

INTIME-SE o réu, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito, comprovando a retirada das restrições em nome da parte 

requerente.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 47426 Nr: 4775-87.2005.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIYAHU NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672 OAB/MT, HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT

 Código n. 47426

DECISÃO

1 – Considerando os documentos de fls. 756/772 e às fls. 789/806, este 

juízo DEFERE o pedido de gratuidade de justiça reclamada pela parte 

requerente.

 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de 

sucumbência nos moldes do art. 98, §3º do Código de Processo Civil .

 3 – Considerando a ausência de impugnação aos honorários periciais, o 

deferimento da gratuidade judiciária à parte autora e ainda o disposto no 

artigo 373, inciso II do CPC, INTIME-SE a parte ré para realizar o depósito 

integral dos honorários periciais.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 
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OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 (...) DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

agosto de 2018 às 15h30min (MT). 1 - Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 4 – PROCEDA a atualização das informações processuais junto ao 

Sistema Apolo, com a inclusão no polo ativo das demais partes descritas 

na fl. 74. 5 – Oportunamente, a fim de possibilitar a análise do pleito de 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC , INTIMEM-SE 

os autores por meio de seus advogados (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstrem os pressupostos para a concessão do 

benefício, sob pena de indeferimento do pedido. E no mesmo prazo, 

deverão colacionar os instrumentos procuratórios em nome dos demais 

herdeiros. 6- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 23 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169383 Nr: 5732-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE 

SOUZA DANELICHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Código 169383

DESPACHO

Trata-se de incidente de impugnação à gratuidade da justiça apresentada 

por FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES em face de EDNA DE SOUZA 

DANELICHEN e JOSÉ DE SOUZA DANELICHEN, ambos qualificados no 

encarte processual.

 1 - Considerando a decisão de saneamento nos autos principais que 

intima as partes para comprovarem o preenchimento dos requisitos à 

gratuidade pleiteada e ainda o fato de que tal pleito ainda não foi apreciado 

naqueles autos, este juízo posterga a análise da presente impugnação, 

devendo-se aguardar o decurso no prazo nos autos principais.

2 – Após a certificação do decurso do prazo contido no item 5 da decisão 

nos autos principais (Código 161386), RETORNEM os autos conclusos.

3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 23 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 2857-33.2014.811.0006

 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: AIRTON ESPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA 

LUIZA DE JESUS FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE 

DE JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, VALDINEI DA SILVA ALVES, 

JARBAS DE JESUS FAGUNDES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Código: 165800

DECISÃO

1 – O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 

pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no mundo 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

remetendo-se os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 2 – Forte em tais razões, considerando que a parte recorrida, 

devidamente intimada não apresentou contrarrazões recursais (fl. 126), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92696 Nr: 7788-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, PSDLM, SMDPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13242-A

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte executada 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar a parte 

exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002939-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 
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pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia do contrato de mútuo. Ora, a simples 

declaração de hipossuficiência não é suficiente para comprovar a 

existência de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma, 

notadamente quando a parte que sustenta tal situação haver contraído 

empréstimo do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Não bastasse, a 

parte requerente poderia ter apresentado extratos bancários 

comprovando ausência de movimentação financeira, existência de dívidas 

ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei. No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da 

situação de hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 

1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 25 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003336-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIANE FRANCISCA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 
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correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos 

por KIRTON BANCK S/A - BANCO MULTIPLO, atacando a decisão de ID n. 

11994315, sob o argumento de que a referida decisão apresenta 

contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que razão não 

assiste ao recorrente, isso porque não há contradição na decisão em 

análise, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o 

comando lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição 

deste recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da 

leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento 

utilizado. No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital) Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOUGLAS TELES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1003528-34.2017.8.11.0006. AUTOR: NILSON 

DOUGLAS TELES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS DECISÃO 1 – Em que pesem os argumentos tecidos 

pelo causídico que patrocina os interesses da parte autora, fato é que os 

valores decorrentes da sentença condenatória pertencem à parte, não ao 

advogado, que não pode deles dispor sob nenhum pretexto. Em alguns 

casos, quando o advogado demonstra haver honorários contratuais por 

meio de instrumento idôneo, admite-se que parte dos valores pertencem 

então ao profissional, não havendo celeuma quanto a isso e o juízo não 

vislumbra qualquer irregularidade em disposição pelo advogado de tais 

valores, porém, este não é o caso deste processo. Não bastasse, embora 

relevante a questão da problemática da existência de bloqueio judicial da 

conta bancária do advogado peticionante, tal situação não justifica a 

liberação com chancela judicial de valores depositados em conta pública 

para pessoa completamente estranha à lide, a qual a parte em momento 

algum outorgou poderes para receber em seu nome, sem mencionar 

questões óbvias de que a ausência de movimentação financeira em conta 

própria poderia ensejar fuga de tributação. Forte em tais razões, este 

Juízo INDEFERE o pedido de concernente à expedição de alvará em nome 

da genitora do patrono, por ser pessoa estranha à presente lide. 2 – 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar conta 

bancária da própria parte autora ou do advogado constituído nos autos, 

para a respectiva expedição de alvará. 3 – Apresentada conta bancária, 

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado no processo. 4 – Caso seja 

indicada conta bancária do patrono da parte, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do art. 450, § 3º, da CNGC. 5 – Em seguida, 

havendo o cumprimento espontâneo da obrigação, DECLARA-SE extinta a 

obrigação com fulcro no artigo 924, II do CPC, determinando o 

arquivamento do processo com as anotações e baixas de estilo. 6 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004289-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ADRIANI MOTTA ORRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo. O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. No que concerne ao pedido para 

levantamento de valores em conta de terceiros, em que pesem os 

argumentos tecidos pelo causídico que patrocina os interesses da parte 

autora, fato é que os valores decorrentes da sentença condenatória 

pertencem à parte, não ao advogado, que não pode deles dispor sob 

nenhum pretexto. Em alguns casos, quando o advogado demonstra haver 

honorários contratuais por meio de instrumento idôneo, admite-se que 

parte dos valores pertencem então ao profissional, não havendo celeuma 

quanto a isso e o juízo não vislumbra qualquer irregularidade em 

disposição pelo advogado de tais valores, porém, este não é o caso deste 
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processo. Não bastasse, embora relevante a questão da problemática da 

existência de bloqueio judicial da conta bancária do advogado 

peticionante, tal situação não justifica a liberação com chancela judicial de 

valores depositados em conta pública para pessoa completamente 

estranha à lide, a qual a parte em momento algum outorgou poderes para 

receber em seu nome, sem mencionar questões óbvias de que a ausência 

de movimentação financeira em conta própria poderia ensejar fuga de 

tributação. Forte em tais razões, este Juízo INDEFERE o pedido de 

concernente à expedição de alvará em nome da genitora do patrono, por 

ser pessoa estranha à presente lide. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar conta bancária da própria parte autora ou do 

advogado constituído nos autos, para a respectiva expedição de alvará. 

Apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado no 

processo. Caso seja indicada conta bancária do patrono da parte, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002932-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA Impulsiono os autos para intimar 

a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste nos autos da epístola, promovendo o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 25 de julho de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003504-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003504-69.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES, SOLANGE DE 

OLIVEIRA CRUZ REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos da Res. 05/2014-TP, providência 

a redistribuição para a 4ª Vara. Cáceres, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003501-17.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON LOPES DE SOUZA RÉU: MARCOS ANTONIO HAYASHIDA 

Vistos, etc... Defiro provisoriamente a gratuidade da justiça. Proceda 

Escrivaria com a alteração dos registros quanto ao polo passivo da ação 

para Marcos Antônio Sobrinho. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhado 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 CPC, a audiência 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002907-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA RAMOS DA SLVA (RÉU)

Outros Interessados:

Pedro Juscelino Cebalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Jovi Gomes de Proença (TERCEIRO INTERESSADO)

Inácio Soares dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Francisco Barbosa dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

João Teodoro de Matos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002907-71.2016.8.11.0006. AUTOR: 

JONAS BELIZARIO DO NASCIMENTO, ANTONIA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO RÉU: VERONICA RAMOS DA SLVA Vistos etc. Caso a 

UNIÃO tenha interesse no objeto da ação deverá pelos meios processuais 

adequados recorrer da sentença já proferida neste feito. Deve-se ainda 

frisar que a mesma não foi proferida sem antes a UNIÃO ter manifestado 

desinteresse na lide, conforme se nota pela manifestação contida no id. 

11069273. Transcrevo a manifestação: “A Procuradoria-Geral Federal – 

PGF, pela unidade da Procuradoria Federal no Estado do Mato Grosso, 

neste processo representando o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, autarquia federal, por seu Procurador Federal in 

fine assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

i n f o r m a r  q u e ,  e m  a t e n d i m e n t o  à  N O T A  n . 

00488/2017/PROC/PFE-INCRA-MT/PGF/AGU, exarada no NUP 

01090.000391/2017-10, não tem interesse em participar da causa. Nesses 

termos, pede deferimento.”(g.n.). Em todo o caso, intime-se o 

Advogado/Procurador subscritor da última manifestação para que tome 

conhecimento deste despacho e do inteiro teor da sentença proferida nos 

autos. Sendo assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal. 

Cáceres/MT., 28 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Vistos etc. Apenas a parte autora indicou provas a serem produzidas 

na instrução! Eis a manifestação da autora: “(...) Por consequência, a 

Requerente requer seja designada audiência de instrução para colheita de 

depoimento pessoal do representante legal da Requerida e produção de 

provas testemunhas a serem arroladas “opportuno tempore”, 

oportunizando este respeitável juízo conhecer in locu as condições 

sociais da Requerente.” Considerando que as partes controvertem acerca 

da existência/validade da dívida questionada na inicial, reputo pertinentes 

as provas solicitadas pela autora (art. 370/CPC), de modo que a audiência 

de instrução deverá ser designada. Logo, designo audiência para o dia 06 

de novembro de 2018, às 16:30 horas. Nos termos do art. 385 do CPC, 

delibero de ofício pela colheita do depoimento pessoal da autora, e acolho 

o requerimento de colheita do depoimento pessoal da parte ré. Intimem-se 

pessoalmente, anotando as advertências legais. Quanto a prova 

testemunhal, fica deferida a oitiva de até 05 (cinco) testemunhas (art. 357, 

§7° do CPC) para cada parte, ficando anotado o prazo comum de 15 

(quinze) dias, para que as partes apresentem o rol (art. 357, §4°). Em todo 

o caso, deve-se salientar que é dever do Advogado de cada parte 

notificar as testemunhas quanto a data e horário da audiência, 

comprovando-se a notificação no processo (art. 455 e §§). Ficam as 

partes intimadas ainda, por meio de seus Advogados, mediante a 

publicação deste despacho no diário da justiça eletrônico. 

Concomitantemente, intimem as partes pessoalmente para comparecimento 

à audiência. Após, retorne concluso para a realização da audiência. 

Cáceres/MT., 25 de Julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA CASTRO (AUTOR)

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000711-31.2016.8.11.0006. AUTOR: 

GERALDO CELSO DA SILVA, LUCIANA DA SILVA CASTRO RÉU: EDVAL 

ROSENDO DOS SANTOS, JOANITA DE CARVALHO MENDES Vistos etc. 

Avoco o feito. No id. 13001862 - Pág. 1 determinou-se a retificação do 

polo passivo em razão da manifestação ocorrida no id. 12026633. No 

entanto, referida manifestação apenas e tão somente retificou o nome da 

cônjuge autora, a fim de que a partir de então constasse seu nome como 

LUCIANA DA SILVA CASTRO. Ocorre que nos registros do processo, ao 

contrário de retificar, ocorreu a adição no polo ativo de modo que 

passou-se a constar tanto o nome de LUCIANA DA SILVA CASTRO, como 

o nome à ser retificado LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO. Assim sendo, 

deverá a Secretaria da Vara promover a exclusão do nome LUCIANA 

RODRIGUES DE CASTRO dos registros do processo. Não obstante, atento 

a manifestação contida no id. 13841882, retifique-se o polo passivo em 

relação a ré JOANITA DE CARVALHO MENDES, a fim de que passe a 

constar como ESPÓLIO DE JOANITA DE CARVALHO MENDES. Segue em 

anexo o resultado da pesquisa de registro do assento de óbito em nome 

de Joanita. Ato seguinte cite-se e intime - se a herdeira indicada na 

manifestação de id. 13841882 dos termos desta ação, assim como para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação no Centro Judiciário. 

Decorrido o prazo de defesa, retorne concluso. Cáceres/MT., 25 de Julho 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO)

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-22.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, 

INTIMO as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, esclareçam se 

possuem interesse na produção de outras provas, sendo que em caso 

positivo, deverão especificar as provas que pretendem produzir e 

justificar a sua pertinência à solução da lide. Decorrido o prazo retorne 

concluso para o saneamento ou julgamento antecipado. Cáceres/MT., 25 

de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004792-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004792-86.2017.8.11.0006. AUTOR: 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS, NATANAEL 

RIBEIRO DOS REIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta por Edivania Ribeiro dos Reis em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D.P.V.A.T. Ante a reforma da 

sentença pelo Tribunal de Justiça, intime-se a parte Autora para emendar 

a inicial nos seguintes termos: Este Juízo adota o entendimento de que 

deve a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do 

ajuizamento da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de 

conhecimento público de que o recebimento da indenização referente ao 

aludido seguro pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o 

a u x í l i o  d e  i n t e r m e d i a d o r e s 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 
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ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Deste modo, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias para que a autora 

emende a inicial devendo demonstrar que há pretensão resistida na 

espécie mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Anoto que a inércia resultará na extinção do processo sem 

resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 25 

de julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002375-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002375-97.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LUCIO SOARES DE 

LIMA Vistos etc. Arquive-se. Quanto a pretensão de execução dos 

honorários advocatícios, tal poderá ser exercida pelo Advogado da parte 

autora por meio de ação autônoma, uma vez que este Juízo adota o 

entendimento segundo o qual, na superveniência exclusiva dos honorários 

de sucumbência à serem executados na forma do art. 523 do CPC, 

referida pretensão deve ser instrumento de ação autônoma, na forma do 

procedimento (cumprimento de sentença), a fim de que a relação 

processual preexistente desde a ação de conhecimento seja mantida e a 

relação superveniente (crédito de Advogado) seja iniciada no feito 

autônomo. Em todo o caso, no exercício da pretensão de execução de 

sentença dos honorários de sucumbência, dada a imposição do Juízo em 

manejá-la em feito autônomo, não deverá recair sobre o exequente o ônus 

das custas processuais de distribuição (item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 

da CNGC/MT). Intime-se. Arquive-se. Cáceres/MT., 25 de Julho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-63.2016.8.11.0006

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:

GLAUCILENE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001168-63.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GLAUCILENE SILVA FERREIRA Vistos etc. Nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil, DEFIRO a SUSPENSÃO 

DO PROCESSO solicitada pelo credor, período em que também opera-se a 

suspensão do prazo prescricional (art. 921, §1°). Acaso decorrido o 

prazo de 01 (um) ano, sem qualquer manifestação, intime-se o credor para 

impulsionar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Cáceres/MT., 25 de 

Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002551-08.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Vistos etc. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em 

dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, 

tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo 

que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do 

mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 25 de 

Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005024-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO IZE LEMOS (REQUERIDO)

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIANO TALLEVI DELILO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR CODIGNOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005024-98.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR 

CODIGNOLA, MARCELO IZE LEMOS, JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS 

NOVOS E USADOS LTDA - ME, LUCIANO TALLEVI DELILO Vistos etc. A 

citação nos moldes do art. 306 do Código de Processo Civil não foi levada 

à efeito até o momento de modo que a alternância do procedimento 

preparatório para a ação principal é medida prematura, mormente por ter 

sido realizada diligência apenas e tão somente pela única carta precatória 

expedida no processo até então. Ademais, qual a razão para a alternância 

do procedimento quando a medida de urgência ainda não foi efetivada? 

Ora, a não localização dos réus mostra-se como medida de suma 

importância, a fim de que os efeitos concretos do que foi deliberado até o 

momento, seja efetivamente logrado. Não obstante, iniciar a ação principal 

sem a localização do bem ou dos réus levaria o processo aos rumos da 

citação por edital, que, por sua própria natureza, resulta no conhecimento 

ficto do processo pelos réus, o que faria com que o processo 

permanecesse na inocuidade. Assim sendo, fica o autor intimado a indicar 

novas diligências visando a localização do endereço correto e atualizado 

dos requeridos a fim de que possam ser citados/intimados, e justificar a 

pertinência da alternância do procedimento sem a localização do bem. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Independente das providências 

acima encaminhe cópia da manifestação contida no id. 14041507 ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de que caso entenda pertinente, postule as 

medidas que entender pertinentes no âmbito criminal. Instrua com cópia 

integral e digitalizada do processo. Decorrido o prazo, retorne concluso. 
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Cáceres/MT., 25 de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001171-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

AVELINO TAVARES JUNIOR OAB - MT3633/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001171-18.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO REQUERIDO: 

CRISTIANE DE ASSUNCAO KRUGER Vistos etc. Antes de apreciar a 

impugnação quanto a proposta de honorários periciais, hei por bem 

determinar a intimação do PERITO para que no prazo de 05 (cinco) dias, se 

posicione quanto aos argumentos indicados na impugnação (id. 

12647747). Concomitante, em relação a informação prestada no id. 

13121733, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, devendo, 

desde já, indicar o Escritório de Contabilidade onde encontram-se 

depositados os documentos contábeis da empresa, conforme determinado 

na decisão contida no id. 8732066 - Pág. 5, sendo certo que o 

descumprimento do comando judicial poderá caracterizar a prática de 

atentado à dignidade da justiça (art. 77, inciso VI e §2° do Código de 

Processo Civil) pela parte que estiver obstaculizando o cumprimento da 

decisão judicial. Esgotados os prazos, retorne concluso. Cáceres/MT., 25 

de Julho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001243-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON NUNES CORDOVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001243-05.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAISON NUNES 

CORDOVA Vistos, etc. Certifique, se for o caso, o trânsito em julgado da 

sentença. Tendo decorrido, retorne concluso para proceder com a baixa 

da restrição e, após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 25 de 

julho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001951-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ADORNO SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001951-55.2016.8.11.0006. AUTOR: 

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES MAGALHAES RÉU: THIAGO ADORNO 

SILVA Vistos etc. Em atenção ao requerimento formulado no id. 13914518, 

anoto o prazo complementar de 15 (quinze) dias, para que a parte ré 

providencie a juntada da cópia integral do processo de n. 

0006074-84.2014.8.11.0006 (cód. 169798). Nesse sentido, saliento que 

em consulta no sistema APOLO, apura-se que o processo mencionado já 

se encontra desarquivado. Concomitante, no mesmo prazo (15 dias), 

deverão as partes, nos termos do art. 10° do CPC, manifestar nestes 

autos sob a perspectiva da coisa julgada tendo como parâmetro o 

processo referenciado (0006074-84.2014.8.11.0006). Não obstante, no 

mesmo prazo, deverão se manifestar quanto eventual interesse na 

produção de provas, e havendo interesse, deverão justificar a pertinência 

das provas indicadas à elucidação dos fatos. Decorrido o prazo, retorne 

concluso para o saneamento. Cáceres/MT., 25 de Julho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Isto posto, 

nos termos do art. 152, VI, do NCPC, impulsionam-se os autos para intimar 

a parte requerente a apresentar impugnação a contestação no prazo de 

15 dias.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MORENO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ELIETE FANAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR MARQUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003232-12.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOVANIL DE CAMPOS RÉU: JOSE HENRIQUE MORENO Vistos, etc. 

Arquive-se com as formalidades devidas, procedendo com a baixa do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MORENO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ELIETE FANAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR MARQUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003232-12.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOVANIL DE CAMPOS RÉU: JOSE HENRIQUE MORENO Vistos, etc. 

Arquive-se com as formalidades devidas, procedendo com a baixa do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001589-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO 

GROSSO LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Não há 

nos autos informações de que a empresa nomeada para o trabalho pericial 

tenha sido comunicada da nomeação. Sendo assim, promova a Secretaria 

da Vara a necessária comunicação da empresa nomeada à produzir o 

trabalho pericial, atentando-se em relação ao despacho contido no id. 

13436305. Em todo o caso, considerando que as partes já apresentaram 

os quesitos, faça acompanhar em anexo à intimação do expert os 

quesitos já apresentados pelas partes a fim de que as informações 

possam subsidiar a proposta de honorários. Anote-se o prazo de cinco 

dias, para que a empresa nomeada apresente a proposta de honorários. 

Vindo a proposta, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de cinco dias (art. 465, §3° do CPC), sendo que neste prazo, 

acaso não haja impugnação quanto a proposta de honorários, deverá a ré 

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA desde já efetuar o depósito em conta 

vinculada ao Juízo. Em seguida, intime-se o expert para designação de 

data e horários para o início dos trabalhos, ficando anotado que a partir da 

referida data, o laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 dias, período em que poderão fazer a juntada de eventuais 

laudos de seus Assistentes técnicos. Cáceres/MT., 25 de Julho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002821-66.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA RÉU: MASSA FALIDA DO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL, Vistos, etc... Defiro a suspensão. Após 

decurso retorne concluso. Cáceres, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 232644 Nr: 2832-78.2018.811.0006

 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: LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Vistos, etc.

 Em atenção ao ofício nº 137/CTUR6 (fl. 267 – verso) proceda com a 

devolução dos autos à Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 698 Nr: 294-96.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DE SOUZA GATTASS, LEILA 

VALDERES SOUZA GATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yago Gattass Crepaldi - 

OAB:21108

 Vistos, etc.

 Segue, em anexo, alvará para levantamento da quantia bloqueada às fls. 

349-verso/354 na conta de titularidade da Executada Sheila.

 No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 467 e oficie ao 

Cartório de Registro de Imóveis para que proceda as baixa da penhora de 

fls. 123/124 instruindo com cópia de fls. 123/124 e 134.

 Após, arquive-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 112087 Nr: 6275-47.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART PÁDUA DINIZ, HELOISA HELENA 

MAGALHÃES SOUZA PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA 

DAMASCENO - OAB:SP-329.670

 Nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, defiro a penhora dos direitos 

aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária que recai sobre3 

veículos vinculados ao CPF dos Executados, conforme dados em anexo.

Expeça-se o necessário para proceder a avaliação dos bens.

Oficie ao Detran requisitando informação quem é credor fiduciário. Conste 

prazo de 10 dias. Vindo a resposta, intime o Credor Fiduciário dos termos 

da penhora.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Cumpra a escrivania integralmente o despacho de fls. 176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 4919-22.2009.811.0006
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA, EDIMÉIA MARIA 

DE REZENDE COSTA, COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI CABRERA RODERO - 

OAB:161.438, FERNANDO JOSÉ BELLINI CABRERA - OAB:182425/SP, 

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES 

NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4.698, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006

 Este juízo postergou a decisão do incidente de fls. 822/827 após a 

realização da avaliação judicial, conforme deliberado às fls. 842.

O mandado foi expedido às fls. 845 e ainda não foi devolvido/junto aos 

autos.

Assim, mantenho a deliberação anterior e após a juntada do mandado, 

retorne concluso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174323 Nr: 9449-93.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OSTILIO MACEDO, SANDRA TANIA DE 

OLIVEIRA MACEDO, IOLANDA CRISTINA MACEDO GIANERI, MARCELO 

AUGUSTO MACEDO, SELMA GARCIA MACEDO, MARTA CARVALHO 

MACEDO, EVELISE ESMERALDA MACEDO LIMA, PATRICIA CRISTIANE 

MACEDO LIMA, DAVID GIANERI, PAULO ROGÉRIO LIMA, ROBSON DA 

VEIGA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SANTOS, MANOELA CANHET 

SANTOS, PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672 OAB/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento das informações e então manifestem-se no prazo de dez 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA LEONEL DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

JOSE CUNHA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000501-77.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

24.036,91; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS]; Recuperando: Não; Urgente: Não; Pode cumprir fora do expediente: 

Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOTECO 

BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE CUNHA 

LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXEQUENTE: SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: FRANLATEX DERIVADOS DE BORRACHA LTDA - EPP, JOSE 

CUNHA LEITE, MARIA LEONEL DE PAULA LEITE Data de Distribuição da 

Ação: 09/06/2016 11:26:31. 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 03 (Três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se Ação De Execução de Titulo Extra 

Judicial ". SOTECO BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , ora 

exequente, em face do executado, alegando que é credor da quantia 

liquida, certa e exigível de 29.986,85 (Vinte e nove mil e novecentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) financiamento 

representado pela cédula de credito bancário nº 65714 vencido e não 

pago devidamente atualizada em 21/02/2018. Mesmo ciente da divida o 

executado manteve-se inerte não pagou o valor da divida nos termos do 

acordado na referida cédula de credito, após varias tentativas infrutíferas 

de receber. Requer a Vossa Excelência a citação do executado, para no 

prazo de três dias, nos termos do artigo 652 e parágrafos que couber 

pagar o principal acrescido de correção monetária e jurus remuneratórios 

pactuados. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Total para Pagamento: R$ 29.986,85. Despacho/Decisão: 

Considerando que o Executados José e Maria não foram encontrados pelo 

Oficial de Justiça para citação, a medida a ser tomada a fim de se alcançar 

a finalidade do processo é a efetivação do arresto, nos termos do artigo 

830 do Código de Processo Civil. Determino ainda o bloqueio de valores em 

nome da pessoa jurídica. Acaso seja efetuado o arresto, citem-se os 

executados, inclusive a pessoa jurídica, por EDITAL e VIA DJE para que 

no prazo de 03 (três) dias efetue o pagamento da dívida nos termos do 

art. 652 do Código de Processo Civil, sob pena de conversão em penhora. 

Destaco que a determinação para citação da pessoa jurídica, muito 

embora já citada nos autos, decorre da constatação posterior realizada 

pelo Oficial de Justiça, e tem por objetivo, evitar qualquer futura alegação 

de nulidade. Consigne também que o executado terá o prazo de 15 

(quinze) dias, contados do decurso do prazo da conversão para penhora, 

para oferecer embargos à execução. Acaso não seja arrestado valores 

em dinheiro, citem-se por EDITAL e VIA DJE para que no prazo de 03 

(três) dias efetuem o pagamento da dívida nos termos do art. 652 do 

Código de Processo Civil. Consigne também que os executados teraõ 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do decurso do prazo do edital, para 

oferecer embargos à execução. Nomeio a Defensoria Pública para atuar 

na defesa dos Executados, como Curador Especial. Nos termos do art. 

782, § 3º do CPC, expeça-se o necessário para inclusão dos Executados 

nos registros do Serasa. 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 Centro 

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 quinze dias. Cáceres, 10 de julho de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Assinado digitalmente RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Juiz de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) 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, MARCOS JOSE COSME 

DA SILVA, digitei.Cáceres, 25 de julho de 2018 MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003498-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SENABIO (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 DECISÃO Processo: 1003498-62.2018.8.11.0006. AUTOR: 

PAULO SENABIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

seguro D.P.V.A.T. ajuizada por Paulo Senabio em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro D.P.V.A.T. Avoco o feito! Em pesquisa 
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realizada na plataforma virtual PJE, observo a existência do processo de 

nº 1000300-63.2017.8.11.0002, proposto pelo Autor na Comarca de 

Várzea /MT, tendo o mesmo objeto desta demanda, qual seja, o 

recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT. Efetuando a leitura 

daquele feito constata-se que o mesmo foi extinto sem resolução de mérito 

no mês de outubro/2017, ou seja, evidentemente antes do ingresso da 

presente demanda, protocolada nesta data (25/07/2018). Ocorre que o 

atual Código de Processo Civil estabeleceu a seguinte modalidade de 

prevenção: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES salienta que: “A distribuição por dependência prevista no art. 286, 

II, do Novo CPC tem como objetivo a preservação do princípio do juiz 

natural. Evita-se que o autor abandone ou desista do processo apenas 

porque não gosta do juiz da demanda, já pensando numa repropositura da 

ação após a extinção terminativa do processo. Ainda que essa 

repropositura seja admissível, considerando-se a ausência de coisa 

julgada material, e desde que atendidos os requisitos do art. 486, §1° do 

Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz que melhor lhe 

aproveita.” (Novo CPC comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016. Pág. 448). Com efeito, nota-se que a ação outrora 

demandada no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande tinha 

o mesmo objeto desta demanda de modo que está caracterizada a 

reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o princípio 

constitucional do Juiz natural e a disposição expressa no CPC, não 

obstante o feito já estar em curso neste Juízo, uso da presente decisão 

para realinhar o “curso das coisas” e promover a remessa deste 

processo ao juízo que lhe compete. Assim sendo, reconheço que o Juízo 

da Segunda Vara é prevento para processar a julgar a presente ação. 

Ante o exposto, PROMOVO a redistribuição deste feito nos termos do art. 

286, II do Código de Processo Civil, em favor do Juízo da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande. Intime-se. Cáceres/MT., 25 de julho de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003495-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOELZITO SEBASTIAO 

DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada 

no DEC. 911/69, ajuizada por Banco Itaú – Unibanco S/A em face de 

Joelzito Sebastião da Silva. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

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

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres, 25 de julho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002130-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DE ARRUDA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Cáceres (IMPETRADO)

PAULO DONIZETE DA COSTA (AUTORIDADE COATORA)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por Paulo Francisco de Arruda Neto contra omissão do 

Presidente da SAEC, no qual requer o imediato fornecimento da água à 

residência do impetrante. Despacho inicial. Manifestação do Município no 

sentido de ser excluído da lide. Informações prestadas pela SAEC, no 

sentido que no local apontado na exordial não há sistema de água e 

esgoto. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. O feito deve ser extinto sem resolução de mérito por 

inadequação da via eleita. Segundo alegado pela fornecedora do serviço, 

por enquanto não há viabilidade técnica para se realizar a ligação, tendo 

em vista que não há rede de distribuição de água no local. De outro lado, 

compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não trouxe aos 

autos prova de que há rede de água e esgoto no local, conforme afirma, 

nem tão pouco que haja a possibilidade ou não de instalação de hidrômetro 

e abastecimento de água. Assim, à evidência, o processo exige dilação 

probatória, incompatível com via sumária do mandado de segurança. É da 

jurisprudência local: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. DERRUBADA DE MURO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. - Em análise dos fatos 

narrados e provas juntadas, verifica-se necessário a produção de provas 

para analisar a situação exposta, o que descabe em mandado de 

segurança. - Admite-se mandado de segurança contra atos praticados 

por autoridade pública e que não exigem dependência de produção de 

provas para sua comprovação. É um direito que deve estar apto a ser 

exercitado já no momento da impetração da ação, com extensão 

delimitada, provas pré-produzidas, sendo que se o seu exercício 

depender de situações e fatos ainda indeterminados, não enseja à 

segurança, podendo, desta feita, ser objeto de outras ações judiciais. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071129084, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 17/11/2016). 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 6.º, §5º e artigo 10, caput, 

da Lei nº 12.016/09; (b) Sem custas (CF Art. 10, XXII) e sem 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) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 24 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002130-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DE ARRUDA NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Cáceres (IMPETRADO)

PAULO DONIZETE DA COSTA (AUTORIDADE COATORA)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(IMPETRADO)
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Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por Paulo Francisco de Arruda Neto contra omissão do 

Presidente da SAEC, no qual requer o imediato fornecimento da água à 

residência do impetrante. Despacho inicial. Manifestação do Município no 

sentido de ser excluído da lide. Informações prestadas pela SAEC, no 

sentido que no local apontado na exordial não há sistema de água e 

esgoto. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. O feito deve ser extinto sem resolução de mérito por 

inadequação da via eleita. Segundo alegado pela fornecedora do serviço, 

por enquanto não há viabilidade técnica para se realizar a ligação, tendo 

em vista que não há rede de distribuição de água no local. De outro lado, 

compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não trouxe aos 

autos prova de que há rede de água e esgoto no local, conforme afirma, 

nem tão pouco que haja a possibilidade ou não de instalação de hidrômetro 

e abastecimento de água. Assim, à evidência, o processo exige dilação 

probatória, incompatível com via sumária do mandado de segurança. É da 

jurisprudência local: Ementa: APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. DERRUBADA DE MURO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. - Em análise dos fatos 

narrados e provas juntadas, verifica-se necessário a produção de provas 

para analisar a situação exposta, o que descabe em mandado de 

segurança. - Admite-se mandado de segurança contra atos praticados 

por autoridade pública e que não exigem dependência de produção de 

provas para sua comprovação. É um direito que deve estar apto a ser 

exercitado já no momento da impetração da ação, com extensão 

delimitada, provas pré-produzidas, sendo que se o seu exercício 

depender de situações e fatos ainda indeterminados, não enseja à 

segurança, podendo, desta feita, ser objeto de outras ações judiciais. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071129084, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 17/11/2016). 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 6.º, §5º e artigo 10, caput, 

da Lei nº 12.016/09; (b) Sem custas (CF Art. 10, XXII) e sem 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) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 24 de julho de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000999-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALINE 

QUEIROZ DOS SANTOS RIOS contra ato ilegal da REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, SRA.ANA MARIA DI 

RENZO que indeferiu seu pedido de colação de grau, sob a justificativa de 

ter faltado ao ENADE, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com a 

inicial, veio documentação. Liminar deferida. Em informações, a autoridade 

coatora pugnou pela denegação da segurança. O Ministério Público, por 

sua vez, inclinou-se pela concessão da segurança. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, 

pretende-se assegurar a colação de grau da impetrante. É caso de 

concessão da ordem. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) está previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.861/04, que institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: “Art. 5º A avaliação 

do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada 

mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE. [...] § 5º. O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos 

de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a 

sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua 

efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério 

da Educação, na forma estabelecida em regulamento. [...]” O regulamento 

de que trata a lei é a Portaria nº 2.051/04, do MEC, que dispõe da seguinte 

forma: “Art. 28. O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos 

de graduação, sendo o registro de participação condição indispensável 

para a emissão do histórico escolar, independentemente do estudante ter 

sido selecionado ou não na amostragem. § 1o O estudante que não for 

selecionado no processo de amostragem terá como registro no histórico 

escolar os seguintes dizeres:"dispensado do ENADE pelo MEC nos termos 

do art. 5º da Lei no 10861/2004". § 2o O estudante que participou do 

ENADE terá como registro no histórico escolar a data em que realizou o 

Exame.” Percebe-se que, em que pese a lei trate como obrigatória, a 

participação do ENADE se mostra apenas como um instrumento de 

avaliação do ensino superior, não fazendo parte da formação do aluno, 

mas tão-somente do instituto educacional a que estiver vinculado. O 

referido exame sequer se presta a avaliar os alunos, individualmente. 

Ainda, a avaliação é realizada por amostragem - já que nem todos os 

alunos são indicados. Além da busca pelo conhecimento, os cidadãos 

ingressam no ensino superior com o objetivo de inserirem-se no mercado 

de trabalho, mostrando-se excessivo e desproporcional o ato que 

obstaculiza o ingresso da impetrante em uma carreira pública, em razão da 

obrigatoriedade de prestar um exame que é instrumento de avaliação de 

política educacional. Assim, não se pode impedir a colação de grau de 

estudante em razão de sua ausência a teste. Nesse sentido: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 

EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. 

AUSÊNCIA. SANÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. IMPEDIMENTO. ILEGALIDADE. 

- O ENADE é um componente do currículo obrigatório dos cursos de 

graduação, devendo constar no histórico escolar do acadêmico apenas a 

participação ou dispensa oficial do comparecimento ao exame. Embora 

sirva para avaliação da qualidade do ensino no país, não atua no âmbito 

individual como instrumento de qualificação ou soma de conhecimentos ao 

estudante. - Constituindo o ENADE instrumento de avaliação da política 

educacional, não podem problemas relacionados ao exame, implicar 

sanção, de modo a impedir colação de grau e obtenção do diploma. TRF-4 

- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 50040333820164047210 SC 

5004033-38.2016.404.7210 (TRF-4) Data de publicação: 20/06/2017. 

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida, a 

concessão da segurança é medida de direito. ISSO POSTO, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) CONCEDER A SEGURANÇA para 

determinar que a autoridade coatora promova a colação de grau da 

impetrante com a consequente expedição do Diploma referente ao curso 

concluído, forte no art. 487, I CPC; (b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; (c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres – MT, 24 de julho de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 
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estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 24 de julho de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Atenção: As petições e os demais 

atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000033-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESCOLASTICA DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAEC - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a autora para converter o feito em cumprimento de 

sentença, na forma do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 

de arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3891 Nr: 975-66.1996.811.0006

 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: LUIZA SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.V.O.P. DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a advogada Maria 

Sônia Alves, via DJE/MT, para que fique ciente de que estes autos foram 

desarquivados em atendimento ao seu pedido retro e assim, querendo, no 

prazo de 05 dias, faça carga dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 186777 Nr: 6235-60.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JAQUELINE RIBEIRO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391, Robson Oliveira Prestes - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14935/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 168890 Nr: 5338-66.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dalmas Rodrigues 

- OAB:MT0018891, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 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 

Exequente para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Executado referente ao valor de fls.81 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Executada, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 

bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado e apresente os dados bancários em que pretende ver 

ressarcidos os valores que encontram-se depositados na conta única 

deste Poder Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171393 Nr: 7332-32.2014.811.0006

 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: RAIMUNDO TORRES BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que o Estado requerido ofertou TEMPESTIVAMENTE a 

contestação às 116125 e 126/138. Assim, amparada pelo art. 152, inciso 

VI, do CPC/15, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA para, 

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.: 218190 Nr: 5718-84.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LOPES SIQUEIRA COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração de fls. 26/28 SÃO 
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TEMPESTIVOS. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

impulsiono os autos intimando a parte contrária para que apresente 

resposta aos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148246 Nr: 6710-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRENO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 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: 1007389-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DO CARMO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006372-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DOS SANTOS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 13:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DELFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

14371500, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MESSIAS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 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: 1005736-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCE CLEBER NOLASCO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ KETLUYN XAVIER FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 14:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 14:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011595-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BACELLAR GARCIA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1001043-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 14:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLINE DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-15.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011886-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005453-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-20.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 15:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-50.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003428-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA ALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011400-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006136-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENITA MARIA DE PAULA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 16:30(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON ROSLLAN SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 16:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020067-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENISE AMARAL DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA R. DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS,BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR O RECLAMADO DA R. SENTENÇA DO ID 10871839

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002103-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS FERRAREZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/08/2018 Hora: 17:15(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANA WALQUIRIA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/08/2018 Hora: 15:45(MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 90018 Nr: 5284-76.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Ex positis, com fulcro no artigo 419, do CPP, DESCLASSIFICO o crime de 

homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do CP), imputado ao denunciado JOACIR PEREIRA 

PINTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/07/1972, natural de Cáceres/MT, 

filho de Maria Germana Pereira Pinto e Cassiano Franzino Sales, portador 
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do RG nº. 0730449-8, SSP/MT, residente NO Residencial Grande Paraíso, 

quadra 13, casa 01, Cáceres/MT, para o delito de lesão corporal de 

natureza leve, previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal, em razão 

das lesões sofridas pela vítima serem de natureza leve, conforme Auto de 

Exame de Lesão Corporal da vítima (fl. 13/15) e Mapa Topográfico para 

Localização de Lesões de fl. 16.Preclusa a via recursal, manifestem-se as 

partes e conclusos para dosimetria da pena.Às providências.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172107 Nr: 7860-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR WILSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o denunciado 

EDGAR WILSON DE ALMEIDA, brasileiro, convivente, mecânico, natural de 

São José do Rio Claro/MT, nascido aos 23/04/1980, filho de Maria 

Aparecida de Almeida e Vilson Francisco de Almeida, portador do RG nº. 

13356720, SSP/MT, e CPF nº. 655.202.972-15, residente na Fazenda Bom 

Tempo, Estrada da Cachoeirinha, BR 070, Cáceres/MT, das penas do 

artigo 15, “caput”, da Lei nº. 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso VI, 

2ª parte, do Código de Processo Penal, e CONDENÁ-LO como incurso nas 

penas do artigo 16, “caput”, da Lei nº. 10.826/03, (...) , CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.Após o trânsito em julgado, 

inscreva-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se Guia de 

Execução Penal. Condeno-o ao pagamento das custas e despesas 

processuais (CPP, Art. 804).Efetue-se a detração da pena, nos termos 

dos artigos 42 e 44, § 4º, ambos do Código Penal. Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos Institutos de Identificação e 

demais órgãos de praxe. Determino que a arma e as munições 

apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército, no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do 

regulamento da Lei. (artigo 25 da Lei 10.826/2003).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162775 Nr: 59-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO 

LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 Ex positis, com fulcro no artigo 419, do CPP, DESCLASSIFICO o crime de 

homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 

14, inciso II, ambos do CP), imputado aos denunciados ANTÔNIO LINO DA 

SILVA, vulgo “Teco”, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/08/1970, natural 

de Cáceres/MT, filho de Veríssimo Lino da Silva e Olga da Silva, portador 

do RG nº. 0866214-2, SSP/MT, residente na Rua Avelino Cunha, Bairro 

Canto Celeste (em frente a Igreja Adventista), Cáceres/MT, e RENATO DE 

SOUZA CARVALHO, brasileiro, convivente, nascido aos 05/08/1977, 

natural de Paranaíba/MS, filho de Jairo Ribeiro de Carvalho e Maria Antônia 

de Souza, portador do RG nº. 1096533-5, residente na Rua dos Carmelos, 

s/nº., Bairro Parque Nova Era, Cáceres/MT (atualmente preso na Unidade 

Prisional da “Mata Grande”, Rondonópolis/MT) para o delito de lesão 

corporal de natureza leve, previsto no artigo 129, “caput”, do Código 

Penal, em razão das lesões sofridas pelas vítimas serem de natureza leve, 

conforme Autos de Exame de Lesão Corporal de fl. 161/163 e 165/167, e 

Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 164 e 168.Registro 

que, preclusa a via recursal, estará prescrita a pretensão punitiva estatal, 

tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos 

entre o recebimento da denúncia (fl. 100/101) e a publicação da sentença 

de pronúncia, nos termos dos artigos 109, inciso VI, combinado com 117, 

incisos I e II, ambos do Código Penal.Assim, certificado o trânsito em após 

o decurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para 

reconhecimento da prescrição retroativa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 141404 Nr: 11101-53.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR a 

denunciada MARIA DAS GRAÇAS FRANCISCO, brasileira, convivente, 

nascida aos 05/04/1966, natural de Floreal/SP, filha de Maria Divina 

Marques Francisco e José Manoel Francisco, portadora do RG nº. 

10651861, SSP/MT, CPF nº. 791.432.371-34, residente na Rua C, quadra 

18, s/nº., Parque Nova Era, Cáceres/MT, na pena prevista no artigo 33, 

“caput”, da Lei nº. 11.343/06(...) tornando-a DEFINITIVA em 03 (TRÊS) 

ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 500 

(QUINHENTOS) DIAS-MULTA, que fixo em um trigésimo do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, à mingua de outras causas modificativas da 

pena. Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa 

da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, como consequência à pena aplicada.Deixo de substituir a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se enquadrar 

nas disposições do Art. 44, do Código Penal. Deixo de aplicar o sursis por 

não se encontrarem preenchidos os requisitos do Art. 77, do Código 

Penal. Considerando o fato de que a ré respondeu o processo em 

liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se 

encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva 

prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.Determino que se proceda à incineração da substância 

entorpecente apreendida, a qual deverá ser levada a cabo pela Polícia 

Civil, lavrando-se o necessário auto, e encaminhando-se a este Juízo para 

a juntada neste feito.(...). Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 176761 Nr: 320-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o acusado JEAN CARLOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

nascido aos 30/06/1983, natural de Vilhena/RO, filho de Bernadete 

Francelina dos Santos, residente na Rua Luiz Carlos Soares, nº. 1087, 

Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, da conduta prevista no 

artigo 171, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Preclusa 

a via recursal, determino a restituição dos objetos e valores apreendidos 

(auto de exibição e apreensão de fl. 17), e determino a devolução da 

fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal.Transitado 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, procedendo-se à baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172245 Nr: 7956-81.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA RAMOS TACEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613
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 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER a 

denunciada HELENA RAMOS TACEO, brasileira, solteira, comerciante, 

nascida aos 24/05/1964, natural de Cáceres/MT, filha de Micaela Ramos 

Taceo, residente na Rua Princesinha, s/nº, (próximo a creche), Bairro São 

Lourenço, Cáceres/MT, da imputação prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 

nº. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.Determino que 

se proceda à incineração da substância entorpecente apreendida, a qual 

deverá ser levada a cabo pela Polícia Civil, lavrando-se o necessário auto, 

e encaminhando-se a este Juízo para a juntada neste feito. Isento a 

acusada do pagamento das custas processuais.Transitado em julgado a 

presente decisão, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174775 Nr: 9806-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENISES SANTIAGO MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Ex positis, com fulcro no artigo 383 do CPP, DESCLASSIFICO o crime de 

tráfico de drogas imputado ao denunciado GENESIS SANTIAGO MATIAS 

DOS SANTOS, brasileiro, casado, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 

21/09/1982, filho de Ana Rosa Santiago e José Matias dos Santos, 

residente na Rua dos Bandeirantes, s/nº., Bairro DNER, Cáceres/MT, para 

o de uso de entorpecentes, previsto artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, por 

melhor se amoldar à conduta típica e antijurídica praticada pelo réu.No que 

tange à desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o artigo 28, 

ambos da lei nº. 11.343/06, determino a remessa dos autos ao Juizado 

Especial Criminal desta comarca, nos termos da exegese do artigo 383, §§ 

1º e 2º do CPP.Determino que se proceda à incineração da substância 

entorpecente apreendida, a qual deverá ser levada a cabo pela Polícia 

Civil, lavrando-se o necessário auto, e encaminhando-se à este Juízo para 

a juntada neste feito. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 192149 Nr: 9614-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE SALES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal e ABSOLVO a acusada DANIELE SALES DE PAULA, brasileira, 

solteira, trabalhadora rural, nascida aos 22/06/1993, portadora do RG nº. 

2366046-5, SEJSP/MT, natural de Cáceres/MT, filha de Djalma de Paula e 

Leni de Sales, residente no Sítio Santa Catarina, Assentamento São 

Lucas, Cáceres/MT, das penas impostas no artigo 311, “caput”, do Código 

Penal, e artigo 244-B, “caput”, da Lei nº. 8.069/90, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e CONDENO-A pela prática 

do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Passo à 

dosimetria da pena.O crime de receptação descrito no artigo 180, “caput”, 

do Código Penal prevê uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, verifico que a culpabilidade da acusada é elevada, porém inerente 

ao tipo penal; a acusada não registra antecedentes técnicos (fl. 86), nos 

verbetes da Súmula 444, do STJ ; a conduta social normal ao homem 

médio; a personalidade não extraída dos autos por ausência de prova 

técnica; os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais 

ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação; a situação 

econômica do acusado é desfavorável.Considerando as circunstâncias 

judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Considerando a 

condição econômica da acusada, aplico a pena de multa no importe de 10 

(dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do 

fato.Na segunda fase, não verifico a presença de atenuantes nem 

agravantes.Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de 

aumento pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO 

DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO MAIOR 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras 

causas modificadoras da pena.Estabeleço à ré o REGIME ABERTO para 

início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 

33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. (...) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237446 Nr: 6235-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SOUZA CUNHA, LAZARO NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEDIL MARCIANO PIRES DA 

SILVA - OAB:10229

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO THIAGO SOUZA CUNHA PARA 

TOMAR CIENCIA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNICA DE INQUIRIÇÃO DE 

TESTEMUNHA NESTE JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE 

CACERES-MT, A REALIZAR-SE NO DIA 17/10/2018, ÀS 12H55MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 211021 Nr: 117-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 183445 Nr: 4342-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206184 Nr: 7395-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CHAIER TORTORELLI, JORDEFRAN 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 211035 Nr: 131-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LEITE DA SILVA, RICHELLE CUSTÓDIO 

GONÇALVES DE SÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215444 Nr: 3341-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO SILE NOGUEIRA, ANDRÉ JESUS DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220157 Nr: 7307-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, que as audiências designadas para os dias 01/08/2018 e 

02/08/2018, FORAM CANCELADAS, por motivo de força maior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175649 Nr: 10405-12.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, MAURICIO 

DONIZETE COQUEIRO, JANAINA DE SOUZA CRUZ, ARIANE CALIXTO DOS 

SANTOS, HELENA CAMPANI DE SOUZA, DANIEL GONÇALVES DOS 

SANTOS, JOÃO HENRIQUE DA SILVA, DONIZETE DE SOUZA, SILVERIO 

VIEIRA CASTILHO, GIOVANI RODRIGUES DA SILVA, GEDENILSON DIVINO 

DA CRUZ, JOANITA CEZARIANA DE NOVAES OENNING, CLEITON CLEBER 

BRAULIO ZANATTA, GILSON FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE P. QUIDÁ - 

OAB:OAB/MT 15.376, ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - OAB:10565, 

ANDRE LUIZ CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, André Luiz Ferreira de 

Campos - OAB:18496/MT, BRUNA RAFAELA MONTEIRO SABINO - 

OAB:OAB/MT 16.082, CELIO LIMA SOBRINHO - OAB:MG-50017, 

FERNANDO GABRIEL NAMI FILHO - OAB:209.080, FERNANDO SANTOS 

SOARES - OAB:19427/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707, 

MARCELO BARROSO VIARO - OAB:OAB/MT 13.290-A, PAULO 

CASTRO DA SILVA - OAB:18158, REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Vistos etc,

I - Do exame dos autos, verifica-se que o réu GIOVANI RODRIGUES DA 

SILVA foi regularmente citado por edital (fls. 1696/1698), não apresentou 

defesa escrita, nem constituiu advogado (fl. 1708).

II - Essas circunstâncias ensejam a aplicação do disposto no Artigo 366 do 

CPP, ensejando A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL.

III – Determino o desmembramento do feito em relação ao réu GIOVANI 

RODRIGUES DA SILVA.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228185 Nr: 12978-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MENDES MIKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O

 Autos n° 12978-18.2017.811.0006 – Cód. 228185

Visto.

No que concerne às alegações apresentadas pelo acusado Rafael 

Mendes Mikulsiki em sede de defesa preliminar, entendo que razão não lhe 

assiste, visto que a peça acusatória está de acordo com o que prescreve 

o art. 41 do CPP, sendo imprescindível a instrução processual para o 

deslinde do feito.

Ademais, a alegação da forma em que foi exposta confunde-se com o 

mérito da ação, dependendo de dilação probatória, não sendo, portanto, 

caso de absolvição sumária ou desclassificação da conduta tipificada na 

inicial.

Para o reconhecimento da preliminar em questão, deveriam os argumentos 

elencados pela parte estarem devidamente comprovados de forma 

estreme de dúvidas nos autos, neste momento processual, o que entendo 

não estar evidenciado nos autos, devendo ser o feito instruído para 

melhor análise do alegado.

Diante de tais fundamentos afasto a preliminar levantada pela defesa do 

acusado Rafael Mendes Mikulsiki e mantenho o recebimento da denúncia.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/09/2018, às 14h45min, oportunidade em que será tomada a 

declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório dos acusados, tudo de acordo com a nova sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado de advogado.

Notifique-se o MP.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216036 Nr: 3798-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EGMAR RAMOS - 

OAB:5409/RO

 Autos n° 3798-75.2017.811.0006 – Cód. 216036

Vistos.

Defiro o requerimento do Parquet.

Designo o dia 19/09/2018 às 14h30min, para oitiva das testemunhas 

Aluízio Ribeiro da Silva e Lucinei Gomes Jacinto.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu.

Requisite-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 197856 Nr: 2186-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 2186-39.2016.811.0006 – Cód. 197856

Vistos.

Considerando que ocorreu um problema técnico nos áudios, sendo 

impossível a recuperação destes, designo o dia 19/09/2018 às 14h00min 

para interrogatório do réu.

Intime-se, requisite-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 5335-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, verifico que foram expedidas duas missivas 

precatórias para o Juízo de Cuiabá/MT, sendo uma delas para a realização 

do interrogatório do réu, tendo referido ato sido realizado em 15/05/2017 

(juntada às fls. 107/117), sendo a segunda Carta Precatória expedida para 

a oitiva das testemunhas de acusação, cuja audiência fora realizada em 

23/05/2018 (CP juntada às fls. 118/130).

Assim, entendo que houve a inversão do rito sem a devida necessidade, 

ou seja, fora procedido ao interrogatório do réu, através de CP, sem a 

anterior oitiva das testemunhas de acusação, muito embora não houvesse 

obrigação de se expedir duas cartas, já que tanto as testemunhas quanto 

o acusado foram ouvidos no mesmo Juízo.

Ademais, cumpre salientar que às fls. 74/76 consta pleito defensivo para 

apresentação do rol de testemunhas em momento oportuno, o qual não foi 

concedido à defesa.

Isso posto, visando evitar qualquer nulidade, em análise a petição de fls. 

95, bem como a resposta escrita à acusação de fls. 74/76, designo o dia 

19/09/2018, às 13h45min para a realização do interrogatório do réu, bem 

como a devida oitiva das testemunhas a serem arroladas pela defesa.

Concedo à defesa o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para arrolar 

as testemunhas, bem como requerer sua intimação para comparecimento 

em Juízo, ou expedição de carta precatória, para as residentes fora da 

Comarca. No silencio, desde já declaro precluso o direito da defesa.

Depreque-se para a intimação do acusado.

Proceda-se as devidas intimações e notificações.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71398 Nr: 8812-89.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON TARCIANO ROCHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Analisando os autos verifico a impossibilidade de análise do pleito 

defensivo de fls. 336/337, uma vez que o cálculo de pena de fls. 329 

encontra-se equivocado.

Ocorre que, em relação a primeira guia de pena existente nos autos, o 

reeducando tem em seu favor a detração penal de 16/06/2007 à 

11/09/2007 (fls. 16 e 28), não havendo outras informações quanto ao 

início de cumprimento de pena pela guia em questão.

Em relação a segunda condenação (fls. 79/80), verifico que 

aparentemente o reeducando foi preso em 11/03/2008, não havendo 

informações quanto ao período existente entre a soltura em relação a 

primeira guia, que se deu em 11/09/2007, até a data de sua efetiva prisão 

em relação à segunda guia.

Ademais, constam em diversas outras oportunidades de idas e vindas do 

reeducando para outras Comarcas, e prisões por outros feitos (Cód. 

101338, Autos de nº 035/2008, dentre outros), situações estas que 

impossibilitam a melhor análise do pleito defensivo.

Assim, oficie-se às Cadeias Públicas de Novo Horizonte/ES, Comodoro/MT, 

Várzea Grande/MT, Araputanga/MT e Campo Grande/MS, solicitando a 

planilha de entradas e saídas do reeducando das mesmas.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem resposta, renovem-se os ofícios.

De igual forma, certifique-se, utilizando dos meios necessários, tais como 

internet, acesso ao site do E. TJMT, Sistema Apolo e contato telefônico, 

acerca dos períodos de prisão junto aos Autos pelos quais permaneceu o 

reeducando preso de forma provisória (Autos de nº 035/2008 e Cód. 

77553 e 111139).

Após as respostas, confeccione-se novo cálculo de pena.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235530 Nr: 4906-08.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BENEVIDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Concedo a anuência para permanência do reeducando junto a esta 

Comarca.

Solicite-se ao Juízo de Araçatuba/SP o PEP do reeducando, para fins de 

cumprimento de pena do mesmo junto a este Juízo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos.

Ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226079 Nr: 11477-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Autos n° 11477-29.2017.811.0006 – Cód. 226079

Vistos.

Para melhor análise do pleito do Parquet, proceda o Sr. Gestor a juntada 

da decisão mencionada na cota, relacionada ao feito de Cód. 208604.

Intime-se a defesa do denunciado para se manifestar acerca dos pedidos 

do Parquet.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228657 Nr: 237-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA SOARES, JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 PROCESSO N.º 237-09.2018.811.0006 - Cód. 228657

DATA: 24.7.18 HORÁRIO; Inicio: 15h20min. Término: 15h30min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciado: Lorena Soares e Jomar da Costa Silva

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, e o 

denunciado Jomar da Costa Silva acompanhado de advogado e a ré 

Lorena Soares acompanhada do Nobre Defensor Público. Ausente a 

testemunha Antônio Pedro da Silva. As partes insistiram na oitiva da 

testemunha. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: 

Ante a insistência na oitiva da testemunha, redesigno o ato para 

01/08/2018 às 15h40min. Oficie-se ao 6º BPM solicitando informações 

acerca da ausência injustificada da testemunha, bem como requisite-o. 

Requisitem-se os réus. Cumpra-se e intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Saem os presentes intimados. Nada mais Encerro o presente. 

Eu______(Gleisuele Barbosa Silverio) Assistente de Gabinete II, o digitei e 

subscrevi.

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 RODRIGO BASSI SALDANHA

Defensor Público

Fernando Cesar Lopes Piva

Advogado

Lorena Soares Jomar da Costa Silva

Denunciada Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237861 Nr: 6535-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Vistos.

Designo audiência de custódia para amanhã, dia 25/07/2018, às 13h20min.

Junte-se aos autos o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa 

do flagrado e encaminhe-se o mesmo ao Ministério Público para 

manifestação.

Requisite-se o preso e intime-se o seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 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 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 137.

 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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IN2, PCF, ALF, ECGDS, DPE, PMDSDA, KDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE CARDOSO FILHO - OAB:12430/GO, 

LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - OAB:20346/GO

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de URUAÇU, CAMPINORTE, APARECIDA DE 

GOIANIA/GO e SÃO PAULO/SP, bem como para que acompanhe a 

distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (RÉU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (RÉU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (RÉU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005. AUTOR: 

PEDRO DE ALENCAR SOARES RÉU: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, 

APARECIDA BOZIM CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, EDNA 

JUSTINA CAPELETTO, GILBERTO DONIZETI CAPELETO Vistos etc. Defiro o 

pedido de fls. 258. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 

de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000484-10.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: ANADIR RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. As 

informações requeridas pelo Tribunal de Justiça foram prestadas em 

25/07/2018. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000772-21.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHMIDT OAB - RS59026 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa Falida (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000772-21.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: JOAQUIM MARCELINO PRESTES DA SILVA EMBARGADO: 

OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO - MASSA FALIDA Vistos 

etc. Proceda-se com a materialização dos autos e o apensamento ao 

processo de n°. 54-81. 1994.8.11.0005, cód. 2122. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000779-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME (RÉU)

DIOCESE DE DIAMANTINO (RÉU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

JUVIANO LINCOLN (RÉU)

EDUARDO GOMES SILVA (RÉU)

RUBIN TADEU DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000779-13.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: RUBIN TADEU 

DA SILVA, EDUARDO GOMES SILVA, JUVIANO LINCOLN, SEBASTIAO 

FERREIRA DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME, DIOCESE DE 

DIAMANTINO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que os requeridos são ex-funcionários da prefeitura de 

Diamantino, entre eles, o ex-prefeito, bem como o município de Diamantino. 

Portanto, considerando que as ações que envolvem a Fazenda Pública 

são de competência da 2ª Vara desta Comarca de Diamantino/MT, declino 

da competência para a mesma. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000782-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

MARIA ORIDES MARIANO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (EXECUTADO)

SEVERINO BADIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000782-65.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JAIR RODRIGUES ALVES, MARIA ORIDES MARIANO ALVES 

EXECUTADO: IVANIRZE MARTINELLO BADIA, SEVERINO BADIA Vistos 

etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.10) 

demonstra que os exequentes não possuem rendimentos suficientes para 

o desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do sustento e de sua família. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pelos exequentes, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que eles podem 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita 

aos exequentes, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000786-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AQUINO DO ROSARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000786-05.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

EXECUTADO: JOAO AQUINO DO ROSARIO Vistos etc. Não consta 

qualquer envio de documento específico referente a carta precatória a 

esta Comarca. Portanto, proceda-se com a devolução da mesma. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000832-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000832-91.2018.8.11.0005. 
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EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de julho 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000800-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000800-86.2018.8.11.0005. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: PAULO SERGIO CHINOTI Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000831-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000831-09.2018.8.11.0005. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: AMOS ROSA SALDANHA Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000851-97.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA 

LTDA - EPP EXECUTADO: ANDERSON GENTIL GALLETI Vistos etc. Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será 

reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) 

de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de 

embargos de devedor, independente da segurança do Juízo. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não 

sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), 

na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, 

desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar planilha 

atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME (AUTOR)

ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000798-19.2018.8.11.0005. AUTOR: 

A.A DA SILVA CONSTRUCAO - ME, ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA, 

GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA RÉU: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos etc. Faculto aos autores a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento 

de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA KROHLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000833-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: RITA 

MARIA KROHLING Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 25 de julho 
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de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000854-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SA SANTOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA (RÉU)

CALISTO FELIPE DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000854-52.2018.8.11.0005. AUTOR: 

ROSILENE DE SA SANTOS SANTIAGO RÉU: ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA, 

CALISTO FELIPE DE ALMEIDA Vistos etc. O pedido para deferimento da 

Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de 

Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.12) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Citem-se os herdeiros dos requeridos, via edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal. Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o 

advogado Pérsio Oliveira Landim, OAB 12295/MT, para patrocinar a 

defesa dos herdeiros dos requeridos, o qual deverá ser intimado para 

apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, abra-se vistas à 

parte autora para manifestação em 15 (quinze) dias. Após, voltem os 

autos conclusos. Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000877-95.2018.8.11.0005. AUTOR: 

JOSE CARLOS DOS SANTOS RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. O pedido para deferimento 

da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de 

Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.34) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A 

despeito do pedido liminar efetuado pela parte requerente, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido após a resposta do demandado. Neste 

sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, in 

‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: “Verificando o juiz que, apesar 

de escorado no ‘fundado receio de dano’ ou no ‘justificado receio de 

ineficácia do provimento final’, o direito deduzido pelo autor não corre risco 

de perecimento imediato apenas pela ocorrência da citação do réu, nada 

impede que o órgão de jurisdição afirme tal circunstância, ao despachar a 

inicial, e declare que vai apreciar o requerimento de tutela antecipada após 

a contestação.” A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE APÓS FORMADA A RELAÇÃO 

PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE. 

Pode o juiz deixar para analisar o pedido de antecipação de TUTELA após 

oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa desde que não se 

mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 

14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 

04/12/2007). Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 29 

de agosto de 2018, às 14:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por 

meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 25 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000875-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO SOARES MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHMIDT OAB - RS59026 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa Falida (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000875-28.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: GILDO SOARES MACHADO EMBARGADO: OLVEPAR DA 

AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO - MASSA FALIDA Vistos etc. 

Proceda-se com a materialização dos autos e o apensamento ao processo 

de n°. 54-81. 1994.8.11.0005, cód. 2122. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA OAB - PR06891 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO MATTIOLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000219-08.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA REQUERIDO: 

ROSIVALDO MATTIOLLI Vistos etc. Diante da não realização de leilão 

conforme mencionado às fls. 119, defiro o pedido de fls. 115. Certifique o 

Oficial de Justiça acerca da existência e disponibilidade de 3.972 sacos de 

soja de 60 quilos cada, soja padrão para comercialização, plantada na 

fazenda Ouro Verde localizada nesta Comarca de Diamantino – MT. Com a 

resposta, intime-se o exequente para se manifestar. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 25 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3827 Nr: 580-09.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Salete Lugokenske.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, EDUARDO TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267, 

Gabriella Silva Borghesi - OAB:, Rafael Comar Alencar - 

OAB:41585/PR, Ralph Pereira Macorim - OAB:46123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 244, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 244.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 1965-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Tronn de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 104, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 104.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87674 Nr: 3474-64.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato, 

Edson Peres Ros, Valdirene Gargaro Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação de fls. 130/134. 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 792-78.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, 

Dorlei Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88676 Nr: 1004-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinan Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 124/125-V 

e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pela instituição bancária autora 

na ação de busca e apreensão, convertida em depósito, razão por que 

DETERMINO à parte demandada que DEPOSITE em Juízo e no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas o veículo descrito na inicial, ou o seu equivalente em 

dinheiro, compreendido como “o valor do bem depositado e não o saldo 

devedor do débito, salvo se este for inferior ao primeiro” (STJ – HC 62738 

– 4ª Turma – Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR – DJ 19/11/2007).Via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC.Intimem-se. 
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Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92284 Nr: 759-78.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rieger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jaime Vasconcelos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora (fls. 

111/111-V) em face da sentença de fls. 106/109.

Afirma haver erro material no que concerne a condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios, visto que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, sob o argumento de que a condenação deveria ser 

suspensa.

É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

Vejamos o que preceitua o parágrafo 3°, do artigo 98, do NCPC:

“Art.98 –(...).

(...).

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.”

Portanto, vislumbra-se que não foi determinada a suspensão da 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES , somente, para constar:

“A condenação das obrigações sucumbenciais em relação a parte 

requerente devem ser suspensas, por força do artigo 98, § 3°, do NCPC”.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 2260-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.110/114), interposto pelo 

requerido contra a sentença proferida às fls. 107/108, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar às fls. 

116, contudo, a mesma permaneceu inerte conforme certidão de fls. 118.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

107/108.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 685-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): ARNILDO GERHARDT NETO

Localidade: CHÁCARA TREZE DE MAIO, NOVO DIAMANTINO, 

DIAMANTINO -MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15645 Nr: 1826-98.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Margarida de Jesus

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias, visto que 

não são admitidas mais de 200 folhas por volume.

Em petitório de fls. 200/201, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 200/201.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108552 Nr: 1843-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Gonçalves Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 118/119, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 118/119.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101555 Nr: 2257-78.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeiri Fanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 133, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 133.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112243 Nr: 3828-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Silvestre de Oliveira, Renata Silvestre 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 108/109, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 108/109.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31339 Nr: 2070-85.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelli Cristina Claudino Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler 

- OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, 

Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Vicor Krutsch - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 132, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 132.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 2487-57.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 97, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 
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Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 97.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30277 Nr: 1331-15.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 233, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 233.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6466 Nr: 286-64.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO BONORA, IVALINO 

BONORA, ADELAR BERNARDI, GETÚLIO DA SILVA, Ivo Dal'Solio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 297, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 297.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1166-75.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lopes Macedo.

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Almeida de Souza 

- OAB:6387

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 430, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 3ª 

Vara Federal Cível (00018334120104025002), 6ª Turma Especializada, 

Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 430.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13416 Nr: 1350-94.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lopes de Almeida Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Takatsuka - 

OAB:43638, Rodrigo Carlos Aureliano - OAB:189.676

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6938 Nr: 341-68.1999.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Refrigerantes Fresk Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassiano Lourenço Sanches 

- OAB:11333

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2272 Nr: 329-93.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 271, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 271.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37845 Nr: 2694-66.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mizuho do Brasil S/A, atual denominação do 

Banco Westlb do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Cristina Fernandes Zangerolli, Agrenco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Lins Morato - 

OAB:163840, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, Raphael 

Fernandes Fabrini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A, José Sebastião de 

Campos Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo BANCO MIZUHO DO 

BRASIL S/A, Atual denominação do BANCO WESTLB DO BRASIL S/A em 

desfavor de KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLLI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1278/1289, as partes Banco Mizuho do Brasil S/a, 

Atual denominação do Banco Westlb do Brasil S/A e Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes Banco Mizuho do Brasil 

S/a, Atual denominação do Banco Westlb do Brasil S/A e Keli Cristina 

Fernandes Zangerolli (fls. 1278/1289), todavia, nos termos do art. 313, do 

NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado 

entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do 

mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes Banco 

Mizuho do Brasil S/a, Atual denominação do Banco Westlb do Brasil S/A e 

Keli Cristina Fernandes Zangerolli informarem o cumprimento do acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal, conforme requerido pelas 

partes Banco Mizuho do Brasil S/a, Atual denominação do Banco Westlb 

do Brasil S/A e Keli Cristina Fernandes Zangerolli.

 Custas e honorários conforme pactuados entre as partes Banco Mizuho 

do Brasil S/a, Atual denominação do Banco Westlb do Brasil S/A e Keli 

Cristina Fernandes Zangerolli.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2014 Nr: 1042-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva, União Comércio e 

Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 465, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 465.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

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

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41589 Nr: 2389-48.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.389/390), interposto pelo 
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embargante contra a decisão proferida às fls.377/380.

A parte embargante alega que o pleito do embargado de atualização do 

débito desde o fato danoso atenta contra a coisa julgada.

Afirma que o Juízo do cumprimento de sentença não pode aumentar este 

valor na data da sentença, mediante critérios de atualização.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 No caso em concreto, restou demonstrado na decisão de fls. 377/380, 

que sobre qualquer débito decorrente de decisão judicial incidem juros, 

ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação.

Vejamos o que dispõe a Súmula 254 do STF:

Súmula 254 - Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso 

o pedido inicial ou a condenação.

Assim, mesmo que não mencionado na sentença a necessidade de 

correção e juros, os mesmos são devidos.

Ademais, no que concerne a aplicação de juros moratórios a partir do 

evento danoso, resta clara a sua possibilidade, uma vez que são 

decorrentes de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, a Súmula 54 do STJ preceitua:

Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 377/380.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87892 Nr: 151-17.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erno Dresch, Lourdes Dresch

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.137/140), interposto pelo 

requerido contra a decisão proferida às fls. 134/135, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar às fls. 

142, contudo, a mesma permaneceu inerte conforme certidão de fls. 144.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 134/135.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84709 Nr: 3951-24.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erno Dresch, Lourdes Dresch

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19971 Nr: 2367-97.2003.811.0005

 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: Rubens Vuolo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7348/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.579/582), interposto pelo 

embargante contra a sentença proferida às fls.573/577-V.

 A parte embargante alega que houve contradição na sentença no que 

concerne a posse anterior do autor, sob o fundamento de que o autor só 

teve a posse quando foi deferida liminar pleiteada em 2003, e não anterior 

a ela.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 No caso em concreto, restou demonstrada a posse do autor, conforme 

laudo pericial, e a ausência de posse pelos requeridos, tendo em vista que 

na própria contestação, os requeridos não alegaram a posse anterior 

sobre o bem.

Ademais, na fundamentação da sentença foi ressaltado que o requerente 

já tinha a posse da área antes mesmo do aforamento da demanda.

Vejamos parte da fundamentação:

“Além do mais, foram prestados depoimentos dando conta da posse do 

autor sobre o bem desde os idos de 2003, ano do ajuizamento da ação, 

demonstrando que o requerente já tinha a posse da área antes mesmo do 
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aforamento da demanda”.

Assim, a posse do autor restou demonstrada antes do ajuizamento da 

ação, qual seja o ano de 2003.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

573/577-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89107 Nr: 1451-14.2013.811.0005

 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: Sergio de Souza Machado - EPP, Sergio de Souza 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villagio Industria e Comércio Ltda, Cleomar 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 172 e, REDESIGNO a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 16:00horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106446 Nr: 978-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Aigla Distribuidora de Aditivos e Lubrificantes Eirele-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 660-70.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCdCdMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelvin Calsa - OAB:15.544/SC

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13374 Nr: 1317-07.2001.811.0005

 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): Jaqueline Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BATISTA ANGELINI 

CARVALHO - OAB:33265

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40978 Nr: 1791-94.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann 

Schaedler, Rejane Crestina Wiedmann Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Ante o exposto, corrijo o erro material constante na decisão de fls. 

176/179, para consignar onde se lê: CITE(M)-SE o(s) executado(s), para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida; leia-se: 
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INTIMEM-SE OS EXECUTADOS, PARA QUE, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS, EFETUEM O PAGAMENTO DA DÍVIDA.Assim resta prejudicado o 

pedido de fl. 198, visto que os executados estão representados por 

procuradores.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42840 Nr: 3589-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madecenter Material de Contrução Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 977-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neves Pereira e Cia Ltda, Conceição Neves 

Pereira

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Roberto Manrique - 

OAB:10922/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28916 Nr: 322-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153.299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83571 Nr: 2573-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti, Magda Cristina Visnadi 

Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106334 Nr: 945-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 100, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 100.
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Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96196 Nr: 3202-02.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleandro Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 127, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 127.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82349 Nr: 1065-52.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEdMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT -7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 151/152, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. (...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 

(2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível (00018334120104025002), 

6ª Turma Especializada, Desª. Federal Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 151/152.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000656-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000656-15.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EDINEIDE DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: JOSE ARNALDO 

DA SILVA VIEIRA Vistos, etc. Considerando que o juiz titular está ausente 

desta Comarca nos dias 23 a 27 de julho de 2018, em virtude de licença 

médica, redesigno a audiência para o dia 31 de outubro de 2018 às 

15h30min. Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. 

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Às providências. 

Diamantino /MT, 25 de julho de 2018. ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA 

Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000287-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDENICE SANTOS PINHEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000287-21.2018.8.11.0005. AUTOR: 

CLEUDENICE SANTOS PINHEIRO RÉU: ADOLFO PEREIRA DE SOUZA 

Vistos, etc. Considerando que o juiz titular está ausente desta Comarca 

nos dias 23 a 27 de julho de 2018, em virtude de licença médica, redesigno 

a audiência para o dia 31 de outubro de 2018 às 16h30min. Procedam-se 

as intimações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Às providências. Diamantino /MT, 25 de julho de 2018. 

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA Juiz de Direito, em substituição legal.

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

Processo Número: 1000468-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA BARBOSA (RÉU)

ANTONIO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000468-22.2018.8.11.0005. AUTOR: JOSIANE 

CORA RÉU: RODRIGO SILVA BARBOSA, ANTONIO BARBOSA 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação/mediação. Às 

providências. Diamantino /MT, 25 de julho de 2018. ANDRÉ LUCIANO 

COSTA GAHYVA Juiz de Direito, em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101484 Nr: 2229-13.2015.811.0005

 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: Herivelto Lima Junior, ULISSES LEMES DE PINHO 

DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Herivelto Lima Damascena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Damascena - 

OAB:4846/MT, Osvaldo Antonio Ribeiro - OAB:1422 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO do ADVOGADO 
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JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA para proceder a devolução dos autos, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45005 Nr: 1663-40.2010.811.0005

 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: Odair Bueno Ramos, Maria Aparecida Bueno Ramos 

Folgiarini, Jurandir Bueno Ramos, Luiz Ramos Bueno, Natalina Ramos do 

Nascimento, Jair Bueno de Ramos, Antonio Ramos Bueno, Valdir Ramos 

de Oliveira, José Bento Ramos de Oliveira, Davi Ramos Bueno, Pedro 

Bueno Ramos, Gennyr Ramos de Oliveira, Gessy Ramos de Oliveira, Maria 

de Oliveira Fabri, José Ramos Filho, Donizete Ramos de Oliveira, 

Aparecida Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Fabricio 

Alves Mattos - OAB:12.097-B, João Carneiro Barros Neto - 

OAB:15216-MT, Luiz Foletto - OAB:5282/MT, Marcelo Fraga de Mello 

- OAB:8.166-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema 

Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO a advogada DRA 

ALDOREMA VIANA TEREZINA REGINATTO para proceder a devolução 

dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38094 Nr: 2920-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Julio de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da certidão de fls. 254.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38371 Nr: 3201-27.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Manoel de Sá

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires 

(Procurador Federal) - OAB:Mat. N°.1661900

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entende de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40095 Nr: 958-76.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Weis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente e se manifeste no 

prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92191 Nr: 692-16.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilda de Oliveira Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAE - Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono das Partes para que fiquem cientes e se manifestem 

no prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107876 Nr: 1549-91.2016.811.0005

 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: MBOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Intimação do Patrono do Requerido, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do estudo osicossocial e pleito da parte autora às fls. 69/77 e 

78, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37306 Nr: 2155-03.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milcia Ribeiro de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mabel Nilson - Procuradora 

Federal - OAB:71.711/RS, Vanessa Viana Ribeiro - Procuradora 

Federal - OAB:Proc. 2139167

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de 

fls.178, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42164 Nr: 2965-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 113 de 678



 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da certidão de 

fls.197, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93889 Nr: 1771-30.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvino Herrmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

Wilker Christi Correa - OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente e se manifeste no 

prazo de 05 dias, acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87775 Nr: 28-19.2013.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stoessel Santos Filho, Arduino dos Santos, 

Oracildes da Costa Barros, Jorge Borges de Amorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, para que apresente as 

Alegações Finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 23 de julho de 2018, às 14h00min.

Código n. 125982 - Autos n. 1225-33.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael da Silva e Renan 

Ferreira Amaral.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva; o 

representante do Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; o advogado 

de defesa, Dr. Marcos Wagner Santana Vaz; o acusado Daniel Augusto 

Burin Arnaut.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Ausente a 

testemunha Wagner dos Santos Pardinho. Ausentes os denunciados 

Thallys Michael da Silva e Renan Ferreira Amaral, pois a Cadeia Pública de 

Tangará da Serra, embora devidamente notificada, não promoveu o 

deslocamento dos acusados até esta Comarca para participarem da 

presente audiência. Com a palavra, o Ministério pugnou pela condução 

coercitiva da testemunha Wagner dos Santos Pardinho (PM).

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Ante a ausência da testemunha e denunciados, redesigno a 

presente audiência para o dia 08 de agosto de 2018, às 18h30, com a 

finalidade de ouvir a testemunha Wagner dos Santos Pardinho e proceder 

ao interrogatório dos demais denunciados (Thallys Michael da Silva e 

Renan Ferreira Amaral). Defiro o pedido ministerial e determino a 

expedição de mandado de condução coercitiva em face de Wagner dos 

Santos Pardinho. Sem prejuízo de sua condução coercitiva, oficie-se a 9ª 

Companhia Independente de Policia Militar de Diamantino requisitando o 

comparecimento do referido policial. 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.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito, em substituição legal.

Daniel Balan Zappia

 Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado – OAB/MT 14783

Daniel Augusto Burin Arnaut

Acusado

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39954 Nr: 812-35.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Monteiro ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitoria do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS PASA - 

OAB:37919/PR

 Intimo a Patrona do requerente para que, se manifeste acerca da carta 

precatória de fls. 280/284, devolvida pela Comarca de Timon/MA.

5ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação 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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs40min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010822-65.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MENEZES ARAUJO (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do exequente 

acerca do ofício juntado ID 14365546, bem como para apresentar bens 
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passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 

processo ID 13912684

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012609-95.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEILDO VIEIRA PONDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT0011861S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012609-95.2011.8.11.0005. REQUERENTE: CICERO MARCOS PEREIRA 

REQUERIDO: ONEILDO VIEIRA PONDE Vistos, etc. I – Em busca via sistema 

Renajud verifiquei a existência do veículo em nome da parte executada. 

Contudo, conforme se constata pelos documentos em anexo, o referido 

veículo encontra-se com restrição de alienação fiduciária o que 

impossibilita a inserção de restrição via Renajud. Isto porque, na alienação 

fiduciária, o bem dado em garantia é de propriedade do fiduciante, 

cabendo ao fiduciário/executado somente a posse direta, enquanto não 

quitada integralmente a dívida. Por esta razão é incompatível a constrição 

judicial sobre bens alienados fiduciariamente, vez que a penhora, nas 

ações executivas, deve recair sobre bens e direitos titularizados pelo 

executado. Em razão do exposto, deixo de inserir a restrição pelas razões 

expostas. II – Outrossim, considerando o bloqueio online também foi 

negativo, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o cálculo 

atualizado da dívida e indique bens passíveis de penhora no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção do processo. III – Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 24 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE TENORIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ORTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010449-24.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: EMANUELLE TENORIO RIBEIRO 

EXECUTADO: MARIANA ORTEGA Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Intime-se a parte exequente para que informe o 

CPF da parte executada no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Diamantino, 24 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 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

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

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE DA SILVA CRUZ (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000175-52.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSIANE DA SILVA CRUZ 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

reconsideração, haja vista que não há previsão legal para tal pedido. 

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014993-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRUGNAGO BEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (EXECUTADO)

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (EXECUTADO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

MARINA FIORINI OAB - SP211394 (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014993-60.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURICIO BRUGNAGO BEIA 

EXECUTADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, NEON 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE, 

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos. Manifesta-se a parte 
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autora, no prazo de 5 dias, quanto aos Embargos de Declaração opostos 

pela parte requerida, conforme id. 13095952 - pág. 1/5. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 25 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 08hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A MANTELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 08hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-89.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA ALVES DA CRUZ AMORIM (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente para 

manifestar acerca do pagamento ID 14364251

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001261-92.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ELIAS BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

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

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 25 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GENTIL GALLETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010511-64.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: ANDERSON GENTIL GALLETI Vistos etc. Não foram 

encontrados bens em nome do devedor, razão pela qual a parte 

exequente requer a expedição de certidão de dívida. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem 

honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P. R. I. Diamantino, 24 de julho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 06/2018-DF - Tornar público para conhecimento dos órgãos 

municipais, estaduais, federais, entidades públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo Estado de Mato 

Grosso e organizações da sociedade civil de interesse público, que 

procederá a doação de bens móveis do seu acervo patrimonial, em 

atenção aos ditamos da Lei n. 8.666/93, Instrução Normativa SPA/TJ n. 

03/2011 e Portaria n. 429/2017/C.ADM.

* O Edital n° 06/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 150713 Nr: 4720-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLCD, SDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Certidão do Oficial de Justiça foi negativa, intimo o 

advogado Vinicius Emidio Cezar OAB/MT 16.426 para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122352 Nr: 4886-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Izidio da Silva, VANIA STRUBE VILELA 

IZIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:MT 6.755, SERGIO PAGANOTTO - OAB:MT 12.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, JOICYLNE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Defiro o requerimento formulado pelos 

causídicos e substituo as alegações finais orais por apresentação das 

razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em 

prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do 

Código de Processo Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, 

conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148833 Nr: 3780-29.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945 B/MT, 

GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - OAB:10847, HELENISE SESTI 

REGHELIN - OAB:55752/rs, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962B, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:MT/11887-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120077 Nr: 2542-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PATRICIO, APARECIDO REIS 

BETTI, JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO 

ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar os Executados 

para manifestarem sobre os Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117500 Nr: 8176-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LUCIANO ROCHEDO BENTO - OAB:45828/RS, MICHELE 

MENNA SOARES - OAB:38936/RS

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.186.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Jurídicas (DIPJ / Simples / Inativas), com resultado negativo, conforme 

documento em anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170577 Nr: 5512-11.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENARA DE FATIMA SOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890-0, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a partes para tomar ciência do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126997 Nr: 9530-80.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a partes para tomar ciência do retorno dos autos do Tribunal de 
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Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127001 Nr: 9534-20.2013.811.0037

 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: HILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a partes para tomar ciência do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.

5ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001559-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em trâmite entre as partes 

acima identificadas. Em petição de Id. 14208343, as partes informaram que 

visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo, assim, a 

homologação do acordo. Assim, verificando que os advogados das partes 

possuem poderes para transigir, conforme procurações encartadas no Id. 

12273299 e 12837951, 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. As partes renunciaram o prazo 

recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24 de julho 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001581-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCOS ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n° 12757952), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, e, via de consequência, torno sem efeito a 

audiência de conciliação realizada nesta data 24/07/2018, às 14:20 horas. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) 

pela via eletrônica disponibilizada. Arquive-se desde logo com a devida 

baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID FERREIRA RODRIGUES ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1006445-30.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação do 

promovente ao pagamento de R$ 688,81 (seiscentos e oitenta e oito reais 

e oitenta e um centavos). A parte autora por sua vez, apresentou 

impugnação à contestação sustentando que há necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Contudo, examinando o conjunto 

probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados 

guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos 

anexos a exordial. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados robusto conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé do promovente, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. 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. Quanto ao pedido 

de extinção do feito, ante a desistência da ação por parte da Requerente, 

o mesmo não merece prosperar, tendo em vista os fortes indícios de 

litigância de má-fé, já que comprovada a contratação e a existência do 

débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 
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irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Promovida. Por 

outro lado, julgo procedente o pedido contraposto, bem como opino pela 

condenação da parte promovente ao pagamento do valor de R$ 688,81 

(seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), acrescido de 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir 

da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIMARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000026-57.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia idêntica com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, intime a parte autora 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se. Após, 

caso não haja execução das verbas de sucumbência de má-fé, 

arquive-se/baixe-se no sistema. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO FERNANDO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA CARDOSO DE LIMA OAB - MT24260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000006-66.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pelo requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação e 

faturas, comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 
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promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, intime a parte autora 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se. Após, 

caso não haja execução das verbas de sucumbência de má-fé, 

arquive-se/baixe-se no sistema. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 23 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005588-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005588-81.2017.8.11.0037 

Promovente: PATRICIA SILVA ROCHA Promovido: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

PATRICIA SILVA ROCHA em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Devidamente citada, o reclamado apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A requerente alega que seus 

dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

no entanto desconhece o débito em questão. O banco requerido, por sua 

vez, aduz que a dívida contestada origina-se do contrato nº 

020039496126J firmado em compra realizada no lojista “MOVEIS 

ROMERA”, a qual a requerente não efetuou o pagamento, o que ensejou a 

negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que o 

banco requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos 

comprovante de débito, proposta de cadastramento e proposta de adesão 

de seguro, todos devidamente assinados pela autora, o que demonstra, a 

relação jurídica entre as partes, e que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Cumpre mencionar, que a assinatura constante nos 

documentos juntados pelo réu é idêntica à assinatura apostada na CTPS 

juntada pela autora. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os 

serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 17 de julho de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.07.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000495-06.2018.8.11.0037 

Promovente: ANDREIA DA SILVA MARQUES Promovido: VIVO S.A. Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANDREIA DA SILVA MARQUES 

em face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 120 de 678



ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que a autora 

no ID n° 13488677 faz pedido de desistência da ação, sob alegação de 

que é necessária perícia grafotécnica. Entretanto, embora a autora tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação há qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, uma vez que a 

autora apenas requereu a desistência quando da juntada de documentos 

evidentemente assinados pela autora. Assim, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo a autora contratou os seus serviços e os 

utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação 

de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos imagem de tela sistêmica 

que demonstra a relação jurídica entre as partes, bem como demonstra 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Além disso, a requerida 

juntou o contrato de adesão devidamente assinado pela autora. Portanto, 

há de se concluir que a autora utilizou os serviços de telefonia da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de julho de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 18.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005532-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIULIO BATISTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005532-48.2017.8.11.0037 

Promovente: DIULIO BATISTA COSTA Promovido: BANCO BRADESCO S.A 

e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por DIULIO BATISTA COSTA em face de BANCO 

BRADESCO S.A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Devidamente 

citada, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da 

desnecessidade de perícia grafotécnica Em que pese a parte autora tenha 

requerido extinção do feito sem resolução do mérito, sob fundamento de 

que seria necessário a realização de perícia grafotécnica, o que não 

condiz com o rito dos Juizados. Entendo que tal procedimento não é 

necessário no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos 

documentos juntados pelo autor. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – 

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a 

demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia 

creditada em conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das 

respectivas parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à 

dos documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não 

necessidade de realização de perícia, não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Passo à 

análise do mérito. O requerente alega que seus dados foram incluídos 

indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto 

desconhece o débito em questão. Os requeridos, aduzem que o 

Reclamante é titular de cartão de crédito, bem como é titular de uma conta 

corrente, ambos administrados pelos bancos Reclamados, por meio dos 

quais foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Asseveram ainda que, a negativação no valor de R$ 127,85 

(cento e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), é referente a uma 

renegociação de dívida pactuada junto ao banco Reclamado, na data de 

08/05/2017, no valor de R$ 1.033,46 (um mil e trinta e três reais e quarenta 

e seis centavos), para pagamento em 09 (nove) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 128,75 (cento e vinte e oito reais e setenta e 

cinco centavos), todavia, o Reclamante realizou apenas o pagamento 

integral da 1ª (primeira) parcela, bem como o pagamento parcial da 2ª 

(segunda) parcela no valor de R$ 0,90 (noventa centavos). Já com 

relação a negativação no valor de R$ R$ 1.198,62 (um mil cento e noventa 

e oito reais e sessenta e dois centavos), afirmam os reclamados que se 

refere a fatura do mês de julho de 2015, do cartão de crédito HSBC 
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SUPERCLASS VISA de número 44XX.XXXX.XXXX.3188. Analisando a 

questão discutida verifico que os requeridos comprovaram suas 

alegações trazendo aos autos as faturas do cartão de crédito pertencente 

ao autor, instrumento particular de confissão de dívida, nota promissória, 

contrato de abertura de conta, proposta de contratação e adesão de 

pacotes de serviços e ficha cadastral com apresentação dos documentos 

pessoais juntados quando da abertura da conta, todos devidamente 

assinados pelo autor, o que demonstra a relação jurídica entre as partes, 

bem como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Ademais, 

conforme já mencionado, as assinaturas constantes nos documentos 

apresentados pelos réus são idênticas as assinaturas constantes nos 

documentos juntados pelo próprio autor. Portanto, há de se concluir que o 

autor utilizou os serviços do réu e não adimpliu com o pagamento, e num 

ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte dos réus. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder dos reclamados. Vejo que a parte autora não agiu 

com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 

55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte 

reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005495-21.2017.8.11.0037 

Promovente: FLAVIA SILVA REZENDE Promovido: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por FLAVIA SILVA REZENDE em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o 

débito em questão. A ré contesta a ação aduzindo a autora contratou os 

seus serviços e os utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que 

gerou a negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico 

que a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens 

de telas sistêmicas pelas quais demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como demonstra que os serviços foram utilizados e não 

adimplidos. Pelo que se pode observar através das telas juntadas pela 

requerida, as cobranças que ensejaram a inclusão de nome da requerente 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, são decorrentes dos serviços de 

TV por assinatura prestados pela empresa Ré, oriundas do contrato 

CLARO TV 021/08610359-9 referente ao pacote Bco Essencial HBO 

Fidelidade 2014, contratado em 28.08.2014, que foi suspenso por 

inadimplência. As telas tem sim o seu valor, quando coerentes, como no 

caso em tela. Ademais, observando o extrato de negativação anexo aos 

autos, verifica-se que a autora possui outra negativação posterior, 

promovida pela Oi, NÃO QUESTIONADA nem objeto de ação judicial, o que 

indica que esta não tem zelo por seu nome. Portanto, há de se concluir 

que a autora utilizou os serviços de telefonia da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços contratados, resta 

demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e: a. Condeno a autora a 

pagar a reclamada o valor de R$ 196,88 (cento e noventa e seis reais e 

oitenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da sentença. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Primavera do Leste, 19 de julho de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 19.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173762 Nr: 7277-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 173762

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de JOSEMAR ALVES DA SILVA dando-o como incurso nas penas do art. 

304, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e 

art. 12 da Lei 10.826/03.
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Aduz que no dia 15 de junho de 2016, nesta cidade; no mês de julho de 

2016, na Avenida Campo Grande, n. 612, centro, sala 03, nesta cidade; no 

dia 17 de agosto de 2016, na Avenida Porto Alegre, Centro, nesta cidade, 

o denunciado fez uso de documentos públicos falsos, quais sejam, de 

carteiras de identidade nas quais constava o nome de José Marcos da 

Silva e João Carlos Cavalcante da Silva.

Ainda, no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 12:00 horas, na 

Avenida Cascavel, n. 954, Bairro Primavera II, nesta cidade e comarca, 

estaria o denunciado possuindo no interior de sua residência, arma de 

fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal 

e regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda, calibre 28, 

numeração 813797 e 02 (duas) munições calibre 28 intactas, em perfeito 

estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial das fls. 83/86 e Termo 

de Apreensão á fl. 17.

A denúncia foi recebida em 22/03/2012 (fl. 62).

Devidamente citado (fl. 83v), o acusado apresentou resposta á acusação 

(fls. 67/71).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas vítimas, uma 

testemunha e procedido o interrogatório do réu (mídia de fl. 222).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do 

pedido, com a condenação do acusado nos termos da peça acusatória 

(fls. 225/230), enquanto a defesa pugnou pelo reconhecimento da 

atenuante da confissão espontânea e pela aplicação da pena no mínimo 

legal (fls. 237/242).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de JOSEMAR ALVES DA 

SILVA pela prática, em tese, do delito previsto nos arts. 304, por quatro 

vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 

10.826/03.

DO USO DE DOCUMENTO FALSO – Art. 304 do CP

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em 

flagrante de fl. 02, termo de exibição e apreensão de fl. 17, boletim de 

ocorrência de f l .  60, Documentos acostados às f ls . 

102,103,104,105,106,107,108,109,110 e 117.

De igual forma, a autoria delitiva também restou devidamente comprovada, 

conforme se observa por meio do depoimento das vítimas, testemunhas e 

principalmente por meio da confissão do acusado sob o crivo do 

contraditório, conforme registrado pelo sistema audiovisual constante à fl. 

222.

Primeiramente, passo a transcreve os principais pontos dos depoimentos 

prestados pelas vítimas em juízo. Vejamos.

Ilton Miranda Gueiros Junior – “(...) Que a vendedora da Loja Romera viu a 

foto do acusado nas redes sociais e associou os fatos; Que ele fez 

varias compras na loja usando o nome de João Cavalcante da Silva; Que o 

acusado comprou uma aparelho celular, uma forno micro-ondas e um 

purificador de ar, sendo que estava pagando normalmente os produtos; 

Que ao descobrir que o acusado estava usando nome falso, registrou um 

boletim de ocorrência, e acionou a Polícia Civil (...)” – mídia de fl. 222.

 Antônio de Melo – “(...) Que o acusado usou o nome de João Carlos 

Cavalcante para alugar um imóvel do declarante; Que o imóvel era 

ocupado pelo acusado; Que após ter residido por três meses no imóvel, 

nunca mais viu o acusado, sendo informado por sua esposa que o mesmo 

teria matado seu chefe e estaria preso (...)” – mídia de fl. 222.

Ouvida em juízo, a testemunha Joice Queiroz dos Santos, Investigadora da 

Polícia Civil e responsável pela prisão em flagrante do réu, corroborou as 

declarações prestadas pelas vítimas, declarando:

“(...) Que os fatos se originaram através de investigações sobre um 

homicídio; Que os suspeitos eram de Primavera do Leste, e a pessoa de 

José Marcos da Silva seria o Josemar Alves da Silva, o qual teria um 

mandado de prisão em aberto; Que diante da ciência destes fatos, foram 

feitas outras investigações, e localizado o endereço de Josemar; Que ao 

chegar na residência de Josemar, já fora logo encontrado vários 

documentos falsos, inclusive no nome de João Carlos Cavalcante e José 

Marco; que fora encontrada ainda uma arma calibre 28, com duas 

munições; Que o acusado foi conduzido para a delegacia e feitos os 

procedimentos legais (...)” – mídia de fl. 222.

 Interrogado na fase inquisitiva, o acusado Josemar Alves da Silva 

confessou ter feito uso de documento falso, consistente em carteiras de 

identidades adulteradas, onde contava os nomes de José Marcos da Silva 

e João Carlos Cavalcante consistente em uma carteira de identidade, com 

o que efetuou várias compras no comércio legal.

 Como se vê, a confissão do réu encontra-se em consonância com os 

depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas ouvidas sobre o crivo 

do contraditório, não se identificando qualquer ponto de contradição.

Emerge do depoimento da vítima Ilton Miranda Gueiros Junior (mídia de fl. 

222), que o acusado efetuou compras em sua Loja, em três oportunidades 

distintas, ou seja, tendo adquirido um aparelho celular, um forno 

micro-ondas e uma purificador de ar, todos fazendo o uso de identidade 

falsa, apresentando-se como João Carlos Cavalcante da Silva, conforme 

boletos de fls. 107/108.

Restou demostrado ainda, que o acusado celebrou um contrato de aluguel 

com a vítima Antônio de Melo, ocasião em que igualmente apresentou-se 

como sendo João Carlos Cavalcante da Silva, fazendo uso e documentos 

falsos.

Tais fatos, como já dito alhures, foram corroborados pela Investigadora de 

Polícia Joice Queiroz dos Santos (mídia de fl. 144), que confirmou ter 

encontrado vários documentos no interior da residência do réu Josemar 

Alves da Silva.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 15 de junho de 2016, 

nesta cidade; no mês de julho de 2016, na Avenida Campo Grande, n. 612, 

centro, sala 03, nesta cidade; no dia 17 de agosto de 2016, na Avenida 

Porto Alegre, Centro, nesta cidade, o denunciado fez uso de documentos 

públicos falsos, quais sejam, de carteiras de identidade nas quais 

constava o nome de José Marcos da Silva e João Carlos Cavalcante da 

Silva.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 

– Art. 12, da Lei 10.826/03.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em 

flagrante de fl. 02, termo de exibição e apreensão de fl. 17 e Laudo de 

Exame em Arma de Fogo e Munições de fls. 83/86.

 De igual forma, a autoria delitiva também restou devidamente comprovada, 

conforme se observa por meio do depoimento das testemunhas, e, 

sobretudo pela confissão do acusado sob o crivo do contraditório, 

conforme registrado pelo sistema audiovisual constante à fl. 222.

Ouvida em juízo, a testemunha Joice Queiroz dos Santos, Investigadora da 

Polícia Civil e responsável pela prisão em flagrante do réu, declarou:

“(...) Que os fatos se originaram através de investigações sobre um 

homicídio; Que os suspeitos eram de Primavera do Leste, e a pessoa de 

José Marcos da Silva seria o Josemar Alves da Silva, o qual teria um 

mandado de prisão em aberto; Que diante da ciência destes fatos, foram 

feitas outras investigações, e localizado o endereço de Josemar; Que ao 

chegar na residência de Josemar, já fora logo encontrado vários 

documentos falsos, inclusive no nome de João Carlos Cavalcante e José 

Marco; Que fora encontrada ainda uma arma calibre 28, com duas 

munições, não tendo o acusado apresentado registro da referida arma; 

Que o acusado foi conduzido para a delegacia e feitos os procedimentos 

legais (...)” – mídia de fl. 222.

 Interrogado na fase inquisitiva, o acusado Josemar Alves da Silva 

confessou que no ato de sua prisão estava na posse de uma arma de 

fogo e munições, sem o devido registro.

 Mais uma vez sua confissão encontra total respaldo nas provas 

carreadas durante a instrução, sobretudo com a prova testemunhas, 

razão pela qual sua condenação nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/03 

é medida imperativa no presente caso.

Assim, restou amplamente demonstrado que no dia 19 de agosto de 2016, 

por volta das 12h00min, na Avenida Cascavel, n. 954, Bairro Primavera II, 

nesta cidade e comarca, o denunciado estava na posse de arma de fogo 

e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e 

regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda, calibre 28, numeração 

813797 e 02 (duas) munições calibre 28 intactas, em perfeito estado de 

funcionamento, consoante Laudo Pericial das fls. 83/86 e Termo de 

Apreensão á fl. 17.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu JOSEMAR 

ALVES DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas dos arts. 

304, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e 

art. 12 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo a dosimetria das penas.

Do crime previsto no art. 304, do CP

A pena prevista para o delito previsto no art. 304 do CP é de reclusão de 

dois a seis anos e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 

anos de reclusão, deixando de aplicar a atenuante da confissão 
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espontânea uma vez que a pena foi fixada em seu patamar mínimo.

Por fim, considerando, que restou devidamente comprovado nos autos 

que o crime de uso de documento falso foi praticado quatro vezes, em 

atenção ao que dispõe o art. 71 do CP, e a Tabela Flávio Augusto Monteiro 

de Barros, aumento a pena na fração de 1/4 (um quarto) .

Assim, perfaz-se o total de 2 anos e 6 meses de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

Do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

As penas previstas para este crime são de detenção de um a três anos e 

multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de 

reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes 

de modificá-la, deixando de reconhecer a atenuante da confissão 

espontânea pois a pena já fora aplicada em seu patamar mínimo.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois presumidamente pobre na forma da lei.

Outrossim, encaminhem-se as armas apreendidas ao 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 

10.823/03.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia 

de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198557 Nr: 7934-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 19337

 Autos código 198557

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de AIRTON NUNES DUARTE dando-o como incurso nas penas do art. 33, 

caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

Aduz que em 29 de setembro de 2017, por volta das 22:00 horas, no 

Posto da Policia Rodoviária Federal, localizada na Rodovia BR 070, Km 

286, nesta cidade e comarca, o denunciado foi preso em flagrante por 

transportar entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz 

de causar dependência física ou psíquica, consistente em 3.136,95 

gramas de cocaína, as quais seriam destinadas a venda (fls.4/5).

O acusado foi pessoalmente notificado (fl. 47), ofereceu defesa preliminar 

e a denuncia foi recebida em 26.01.2018 (fls. 47, 50/51 e 52).

Laudo pericial definitivo às fls. 62/63.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns 

e realizado o interrogatório do acusado (fls. 69/72 e 88/90).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado nos termos da denúncia (fls. 93/105), enquanto a defesa por sua 

vez, requereu que em caso de condenação seja aplicada a diminuição 

prevista no artigo 33, § 4º da Lei de drogas e reconhecida a atenuante da 

confissão (fls. 117/118).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de AIRTON NUNES DUARTE 

pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o artigo 40, 

inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

São 18 os núcleos do tráfico ilícito de entorpecentes, que vêm dispostos 

no aludido art. 33 da LT: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A conduta imputada ao acusado amolda-se ao núcleo “transportar”, 

descrito no supracitado dispositivo, cuja materialidade e autoria delitivas 

restaram amplamente demonstradas nos autos.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante delito 

(fls. 7/20), boletim de ocorrência (fls. 21/22), e laudo definitivo (fls. 62/63), 

segundo o qual concluiu que “após a realização dos exames, verificou-se 

que o material examinado apresentou resultado positivo para presença de 

COCAÍNA”.

De igual forma, a autoria restou devidamente comprovada nos autos, 

senão vejamos.

O Policial Rodoviário Federal Mateus Henrique Araújo, quando ouvido em 

Juízo relatou que estava realizando fiscalização de rotina, abordaram o 

veiculo Renault Logan conduzido pelo acusado e percebeu que o mesmo 

apresentava um nervosismo acentuado. A partir dai começou a realizar 

buscas no veículo e logrou êxito em encontrar a substância apreendida, a 

qual estava em diversos compartimentos previamente preparados para 

escondê-las. Afirmou que no momento de sua abordagem o acusado 

disse levaria droga para o Estado do Maranhão e que estava sozinho (CD 

fl. 72).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Rodoviário Federal Felipe 

Galvão de Oliveira conforme consta no CD de fl. 104.

Quando interrogado em Juízo, Airton confessou o crime que lhe é 

imputado, contudo disse que receberia R$ 2.000,00 para levar a droga até 

Barra do Garças, conforme se infere por meio do sistema audiovisual (CD 

– fl. 104).

Como se vê, embora o acusado tenha confessado que estava 

transportando a droga e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 por isso, 

a alegação de que a levaria para Barra do Garças encontra-se em 

dissonância com os depoimentos prestados pelos Policiais responsáveis 

por sua prisão em flagrante, vez que foram categóricos em afirmar que ao 

ser abordado, o acusado afirmou que a levaria até a o Estado do 

Maranhão.

Ressalta-se ainda que embora Airton alegue que não sabia como a droga 

foi escondida, referidas testemunhas afirmaram que a substancia 

encontrava-se escondida em um compartimento preparado para 

transportá-la e de acordo com os documentos acostados às fls. 23/24 

constata-se que o veículo foi por ele adquirido em 17.08.2017, de forma 

que não se mostra nem um pouco plausível a alegação de que 

desconhecia que referida substância lá se encontrava.

 Registre-se ainda que os Policiais responsáveis pela prisão dos 

acusados foram uníssonos em afirmar que as substâncias entorpecentes 

descritas na inicial foram encontradas embaladas em preservativos 

masculinos, as quais pesavam 3.136,95 gramas, escondidas em 

compartimentos previamente preparado, não deixando dúvidas de que 

seriam destinadas ao comércio.

Pontuo ainda que não há provas de que os Policiais tenham motivos ilegais 

para incriminar o acusado, devendo, por consequência, suas palavras 

serem levadas em consideração, notadamente porque amparadas pelos 

demais elementos de prova.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8 , 

o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais 

provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Destaco por fim, que o réu não trouxe aos autos quaisquer prova de que 

exercem atividade licita, levando a crer que faz do tráfico de drogas seu 
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sustento.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva 

das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que as 

drogas apreendidas com o acusado se destinaria ao comércio ilícito, de 

modo que sua condenação é medida que se impõe.

DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V DA LEI 

11.343/06.

 Em relação à majorante do tráfico interestadual, desmerece maiores 

elucidações até mesmo porque embora tenha verbalizado em Juízo que 

levaria a droga para Barra do Garças, certo é que o próprio réu confirmou 

perante a autoridade policial ter buscado a substância entorpecente em 

Cuiabá para transportá-la até São Luís no Maranhão.

Além do mais, os Policiais responsáveis por sua prisão, foram enfáticos 

em afirmar que ao ser abordado Airton disse que buscou a droga em 

Varzea Grande e que levaria para o Maranhão.

Não se pode perder de vista ainda, que a prisão do acusado em território 

mato-grossense, durante abordagem de rotina em posto policial na BR-070 

(sentido Cuiabá-Primavera do Leste), não constitui qualquer óbice para a 

incidência da causa de aumento supra, a qual independe da transposição 

de fronteiras.

A propósito essa é a redação da Súmula 587 do Superior Tribunal de 

Justiça:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, 

é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da 

federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de 

realizar o tráfico interestadual.”

Assim, amplamente demonstrado que em 29 de setembro de 2017, por 

volta das 22:00 horas, no Posto da Policia Rodoviária Federal, localizada 

na Rodovia BR 070, Km 286, nesta cidade e comarca, o denunciado 

transportava entre Estados da Federação, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal e regulamentar, substância 

entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, 

consistente em 3.136,95 gramas de cocaína, as quais seriam destinadas a 

venda.

Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da LT.

Embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a 

considerável quantidade de droga apreendida, aliada a forma de 

acondicionamento em porções embaladas em camisinhas, bem como o 

fato de transportar tal substancia mediante remuneração, a qual foi 

previamente ajustada com terceiro não identificado nos autos, indica que 

de fato faz parte de uma organização criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas 

do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou 

recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas 

à existência de apetrechos utilizados para comercialização de 

substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar 

dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa 

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, de acordo com as provas produzidas nos autos restou 

evidenciado que a função do acusado é a de “mula”, o que de acordo com 

a Jurisprudência, demonstra que a pessoa que exerce tal papel no 

comércio de drogas integra organização criminosa, vez que seu trabalho é 

essencial, já que são as responsáveis pelo seu transporte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.... EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL 

DESFAVORÁVEL [QUANTIDADE DA DROGA, QUAL SEJA: 241.40KG 

(DUZENTOS E QUARENTA E UM QUILOGRAMAS E QUATROCENTAS 

GRAMAS) DE MACONHA] – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DE ASSOCIAÇÃO PARA 

O TRÁFICO E READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PORTE 

ILEGAL DE MUNIÇÃO. “Apontados elementos concretos que indicam a 

integração da acusada em organização criminosa, estruturada 

especialmente para o tráfico de drogas, não há como ser reconhecida a 

incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém 

preso com elevada quantidade de drogas (no caso, aproximadamente 221 

quilos de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a 

ser merecedor do benefício em questão.” (STJ, AgRg no HC 345237/MS) 

“Sendo mínimo o número de Estados abrangidos pela atividade criminosa, 

mínima também deve ser a fração correspondente ao aumento de pena.

[...].” (TJMT, Ap nº 68899/2013) (TJMT, Ap 35422/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, 

Publicado no DJE 21/08/2017).

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em 

favor do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar AIRTON 

NUNES DUARTE às penas dos arts. 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, 

ambos da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria das penas.

CARLOS AUGUSTO FERREIRA VELOSO

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a 

em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, deixando de atenuá-la em razão 

da confissão vez que fixada no mínimo legal (CP, art. 65, III, “d”).

Aumento a pena um sexto diante da causa de aumento prevista no artigo 

40, inciso V da Lei de Drogas, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão 

e 583 dias-multa.

Deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista 

no art. 33, § 4º da LT, ante as razões acima descritas.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 

dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la

Fixo o regime semi-aberto para início do cumprimento da pena, nos termos 

do art. 33, § 2º, b, do CP.

 Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de 

aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, 

nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Prosseguindo, conforme se verifica acima, o réu foi condenado para 

cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, respectivamente, razão 

pela qual, por celeridade e economia processual passo a fixar as 

seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias 

úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso 

noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de 

cada mês;

Forme-se o respectivo executivo de pena, bem como proceda-se cálculo 

de liquidação de pena.

Expeça-se alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a colocação 

da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário, ou, em caso de 

indisponibilidade, firmação de compromisso de comparecem na cadeia 

publica para tanto, tão logo seja notificado.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, proceda-se a incineração da droga apreendida, conforme 

determina o art. 32 da Lei de Drogas.

 Decreto ainda o perdimento do veículo apreendido em favor da UNIÃO a 

teor do disposto no artigo 63, § 2º da LT, vez que devidamente 

comprovada sua utilização no transporte de droga pelo acusado, 

conforme acima exposto.

Encaminhem-se a SENAD a individualização do veiculo supra, indicando o 

local em que se encontra e o órgão em cujo poder está, para os fins de 

sua destinação, nos termos do artigo 63, § 4º da Lei de Drogas.

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e se arquivem os autos, 

com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 03 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA N. 42/2018-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 Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, usufruirá 15 (quinze) 

dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 06/08/2018 

a 20/08/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Danila Trindade Jeppez Albanez Garcia 

(matrícula 21265) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, no período de 06/08/2018 a 

20/08/2018, durante as férias da titular.

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

 Sorriso/MT, 24 de julho de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

1003476-67.2016.8.11.0040 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 juntar aos autos, COM 

URGÊNCIA, todos os comprovantes de depósitos judiciais de honorários 

do administrador judicial, realizados na conta única de Tribunal de Justiça 

de MT, a fim de que se possa vincular os mesmos ao presente feito e 

liberar os valores ao Sr. Administrador. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003714-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO I. M. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ILDERLANDIO MORAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003714-18.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: 

ANTONIO I. M. DOS SANTOS - ME, ANTONIO ILDERLANDIO MORAES DOS 

SANTOS Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge dos 

executados, se casados forem, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 23 de 

Julho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

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:

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000047-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. INDEFIRO, por ora, a 

citação por edital formulado em id. 14045998, eis que conforme se extrai 

da certidão encartada em id. 13658793 a demandada não foi citada em 

razão de que estaria viajando. Assim, DESENTRANHE o mandado de 

citação para o devido cumprimento. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-24.2018.8.11.0040

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:

JULIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1000047-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003343-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESAR GEHLEN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003343-54.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: GESAR GEHLEN EMBARGADO: FIAGRIL Autos n. 

1002851-33.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a apresentação de 

embargos monitórios, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, 

manifestar-se com relação aos embargos, na forma do disposto no art. 

702, §5º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002432-42.2018.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, 

a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, 

conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Após, CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 

do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge, se caso for, o 

terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 

835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de 

penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 

1º do CPC). Por fim, DEFIRO os benefícios da AJG pleiteado na exordial, 

salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 04 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005852-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CRISTINA GREGORIUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005852-89.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: MARLENE CRISTINA 

GREGORIUS Vistos etc. Cuida-se ação de divorcio litigioso com partilha de 

bens c/c regulamentação de guarda, visitas e alimentos em sede de tutela 

de urgência proposta por FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA, em face de 

MARLENE CRISTINA GREGORIUS, ambos devidamente qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Recebida a inicial, 

fora determinada a realização de audiência de conciliação (Id. 11408097), 

a qual restou inexitosa (Id. 11408097). Deferidos alimentos provisórios, Id. 

11450410-pag. 1. Contestação, Id. 13061975. Impugnação à contestação, 

Id. 13436599. Parecer ministerial, Id. 13582417. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistindo 

preliminares a serem examinadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em consonância 

ao parecer ministerial, CUMPRA-SE conforme determinado em Id. 

11408097 para a realização de estudo psicossocial, no prazo de 30 

(trinta) dias. Ademais, INTIMEM-SE as partes para que manifestem 

eventual interesse na audiência de instrução e julgamento. Por fim, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita pugnado pela requerida. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000624-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000624-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RENATA HORTENCIO DO CARMO REQUERIDO: JUCIVALDO DOS SANTOS 

RODRIGUES Vistos etc. Cuida-se ação de alimentos, guarda e 

regulamentação de visitas proposta por ANA VITÓRIA HORTENCIO 

RODRIGUES, representada por sua genitora RENATA HORTENCIO DO 

CARMO, em face de JUCIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Recebida a inicial, foram arbitrados alimentos provisórios, Id. 

11885138. Contestação, Id. 12566158. Impugnação à contestação, Id. 

13446377. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, CUMPRA-SE conforme determinado 

em Id. 11885138 para a realização de estudo psicossocial, no prazo de 30 

(trinta) dias. Ademais, INTIMEM-SE as partes para que manifestem 

eventual interesse na audiência de instrução e julgamento. Por fim, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita pugnada pela requerida. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso, 23 de Julho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003366-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA CAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a 

parte REQUERENTE para no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência 

complementar no valor de R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), 

bem como informar novo endereço do requerido, para cumprimento do 

novo mandado a ser expedido. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SIMISEN (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002201-15.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão 

encartada em id. 13900265, REDESIGNO a solenidade para o dia 10 de 

Setembro de 2018, às 10h30min, a ser realizada pelo CEJUSC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

1004110-29.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 25 de julho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001946-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

SEGUE CONTESTACAO ANEXA EM PDF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002790-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002790-41 .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 exequente, a comprovar o registro da penhora na 

matrícula (art. 844, do CPC). Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. MIrela 

C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134998 Nr: 7952-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY RIBEIRO ARAUJO, JACIR LAUREANO 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte 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. 

CONFORME ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS, O REQUERIDO RESIDE 

NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 4417-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARINEZ BARRETO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de CAMPO GRANDE-MS, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124008 Nr: 1838-50.2015.811.0040

 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): LAERCIO WITTE, ALBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de LAMBARI D'OESTE- MT, com a finalidade de 

PENHORA, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 6201-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR COSTA, JACKSON LUIZ 

DULNIK, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, VALTER ALEXANDRE SANTANA 

DA SILVA, MARINDIA BERNARDI DULNIK, MARIA CRISTINA DEMARCHI 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, TAUAN FIORIN GEBIN - 

OAB:24849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REPUBLICAÇÃO: Autos n. 6201-51.2013.811.0040 – Código Apolo: 

103203.

 Vistos etc.

 Analisando os autos observo que o termo de acordo encontra-se 

parcialmente ilegível.

 Assim, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem 

a irregularidade apontada, sob pena de não ser homologado a avença.

 Atendida a determinação supramencionada, PROCEDA-SE a substituição, 

evitando a duplicidade de peças.

 Por fim, consigno ainda que a Secretaria da Vara deverá, quando da 

juntada de peças aos autos, observar para que as folhas não fiquem 

invertidas, como no presente caso.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 8453-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES CARBONERO GOLDONI, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 E/OU PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-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 O EX- 

PROCURADOR DR. GUSTAVO AMATTO PISSINI, para manifestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 1276-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA 

ZUCA - OAB:233418/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, 

GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:30023/DF, RAFAELLE 

OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314/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 Autora 

para manifestar-se acerca da petição da Executada à fl. 286, bem como 

do retorno dos autos do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130761 Nr: 5740-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, ANA CAROLINA ANDRADE NEVES 

CARNEIRO DA CUNHA - OAB:391470, CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento doMANDADO DE INTIMAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL DA 

PARTE RÉ, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101279 Nr: 4125-54.2013.811.0040

 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: ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE DEUS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, KARINA 

KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 Autos n. 4125-54.2013.811.0040 – Código: 101279.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 547, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119083 Nr: 9388-33.2014.811.0040

 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: ACDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, KARINA 

KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O, WILLIAN JHONES SANTINI - 
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OAB:17.924/MT

 Autos n. 9388-33.2014.811.0040 – Código: 119083.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, observo que a exequente pugnou pela 

deflagração do cumprimento de sentença relativo a obrigação de fazer, 

indicando como base de cálculo o valor da condenação concernente ao 

dano moral, o que mostra-se descabido, razão pela qual, REJEITO o pleito 

de fls. 388/390.

 Desta feita, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito.

 Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25596 Nr: 193-39.2005.811.0040

 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): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER, LUIZ FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n. 193-39.2005.811.0040 - Código Apolo: 25596.

 Vistos etc.

 Diante do acordo entabulado entre as partes, notadamente com relação 

aos honorários advocatícios, previamente a análise do mesmo, entendo 

necessária a intimação do ex-patrono para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57766 Nr: 1455-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

VANDA LUKS MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1455-48.2010.811.0040 – Código 57766.

 Vistos etc.

 Cumpra-se conforme determinado à fl. 107.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117099 Nr: 7992-21.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados às fls. 93-96 e, sendo este flagrantemente 

protelatório, CONDENO o embargante ao pagamento da multa de 1% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do 

CPC.CUMPRA-SE o já determinado na sentença proferida.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 4286-06.2009.811.0040

 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: MARIA APARECIDA XAVIER DOS REIS JUSTIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUSTIMINIANO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, EXPEÇA-SE o competente formal de 

partilha.Publique-se. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Int imem-se.  Cumpra-se.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 4165-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIS CLEMENTE - INDUSTRIA S/A, DARCI 

WEISS, HEITOR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Renato de Paula Pires 

- OAB:137944

 Autos n. 4165-02.2014.811.0040 - Código Apolo: 112235.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a exequente através dos patronos constituídos à fl. 89 para 

manifestar-se em consonância com a determinação exarada à fl. 95.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144847 Nr: 1331-55.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida às fls. 

50/51.SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.P.R.I.C.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.Às providências.Sorriso/MT., 25 de Julho 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90353 Nr: 1978-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

d e  P r o c e s s o  C i v i l . S E M  C U S T A S  e  H O N O R Á R I O S 

ADVOCATÍCIOS.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Às 

providências.Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101182 Nr: 4020-77.2013.811.0040

 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: JOÃO ANTENOR DE MELLO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA DA SILVA SOARES, WILLIAN DA 

SILVA SOARES, LETICIA VITORIA SOARES, SABRINA VITORIA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:, VALDENIR 

BERTOLDO - OAB:17944/O

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 24 de Julho de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000932-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº: 1000932-72.2017.8.11.0040 Vistos, etc. A parte autora pugnou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada para 

comprovar os pressupostos legais da gratuidade de justiça (id. 

10583094), o requerente se reportou aos documentos que instruem a 

petição inicial (id. 10598487). DECIDO. Inicialmente, saliento que a lei 

considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe 

permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza goza 

de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita 

ser indeferido se houver elementos que infirmem a alegada 

hipossuficiência econômica – hipótese dos autos. Com efeito, o conteúdo 

econômico da demanda ora judicializada infirma, a princípio, a alegada 

hipossuficiência financeira do requerente. Nessa toada, é preciso ter em 

mente, conforme consignado no Agravo de Instrumento nº 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela tem por 

escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de 

acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que 

percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua 

família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes. Desse 

modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena cancelamento da 

distribuição. INTIME-SE. Sorrio-MT, 23 de julho de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002751-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A cópia do comprovante de pagamento das custas mostra-se 

incompleta. Desse modo, INTIME-SE o exequente para que sane a 

irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprido, CONCLUSOS. 

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004294-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

SORRISO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (RÉU)

 

Autos nº: 1004294-82.2017.8.11.0040 Vistos, etc. A parte autora pugnou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, saliento 

que a lei considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos que infirmem a alegada 

hipossuficiência econômica – hipótese dos autos. Com efeito, os 

elementos que instruem o feito não amparam a alegada hipossuficiência 

econômica do requerente, que não apresentou aos autos prova de suas 

receitas e rendimentos, mas apenas de indicativos de despesas. Nessa 

toada, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Desse modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça 

gratuita a parte autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena 

cancelamento da distribuição. INTIME-SE. Sorrio-MT, 23 de julho de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

G. C. C. C. (REPRESENTADO)

 

Autos nº: 1003356-87.2017.8.11.0040 Vistos, etc. A parte autora pugnou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, saliento 

que a lei considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos que infirmem a alegada 

hipossuficiência econômica – hipótese dos autos. Com efeito, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 132 de 678



elementos que instruem o feito não amparam a alegada hipossuficiência 

econômica da requerente, que não apresentou aos autos prova das 

receitas e rendimentos do grupo familiar, mas apenas de indicativos de 

despesas. É preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Desse modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça 

gratuita a parte autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena 

cancelamento da distribuição. INTIME-SE. Sorriso-MT, 24 de julho de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da juntada de ID 12645927

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001902-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (RÉU)

MARIA FATIMA DAL BO (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 11/09/2018 às 14H30, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001932-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001090-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. A. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Rosa de Arruda Figueiredo OAB - MT14611/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. J. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004947-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR FERREIRA - ME (EXECUTADO)

ALAIR FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) EXECUTADO: ALAIR FERREIRA - ME, ALAIR FERREIRA, motivo pelo 

qual, INTIMO a parte autora a requerer o que de direito no prazo legal. 

SORRISO, 25 de julho de 2018. OLGA TALITA FURLAN MAZZEI Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001482-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

TENDO EM VISTA QUE HOUVE A CONTESTAÇÃO, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA QUE, QUERENDO, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93353 Nr: 4887-07.2012.811.0040

 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: SUELI RUFINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, SANI CRISTINA GUIMARÃES 

- OAB:

 Certifico que ao materializar o PEA184218, o documento foi corrompido, 

motivo pelo qual, INTIMO a parte para que junte aos autos, novamente a 

petição e a procuração a que se refere o protocolo acima.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003915-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DICKMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LIDOMAR HOTHOVOLPHO (TESTEMUNHA)

EDECLON BODENSTEIN (TESTEMUNHA)

CAYAN BERNARDO ROHDEN ZOTTIS (TESTEMUNHA)
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ROSILENE MOURA DE LIMA (TESTEMUNHA)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, para informar ou intimar as testemunhas arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002399-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO ANTONIO DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA CAROLINA DE SOUZA OURIQUE PUDRICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZAMPIRAO (RÉU)

P. A. C. Z. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001619-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. D. S. V. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR VIANA DO CARMO OAB - PR59759 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002208-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES GARCETE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LOCATELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

REQUERIDA, via DJE, para informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455 do NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116774 Nr: 7702-06.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOMAR - ASSOCIAÇAO DOS REVENDEDORES DE 

COMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19.012/PR, LUANA LISBOA ROSA - OAB:16301

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104717 Nr: 7789-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDLF, BCF, CLAUDINEIA DE LIMA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, promovida por Gabriella de 

Lima Ferreira e Bruna Custodio Ferreira, representado pela sua genitora 

CLAUDINEIA DE LIMA CUSTODIO, em face de REGINALDO MOREIRA 

PEREIRA, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que apesar da parte autora ser intimada 

por meio de edital, bem como sua patrona via DJE, esta permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

 O Ministério Público opinou favoravelmente à extinção do feito.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que permaneceu inerte em relação ao 

regular andamento ao feito, mesmo tendo sido expressamente advertida 

quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela autora.

 Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60202 Nr: 3500-25.2010.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NICOLAU CHUPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, 

LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão aduzida na 

inicial. Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, na forma 

do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança em 

face das benesses da gratuidade judiciária.Preclusa a via recursal e 

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

cautelas de praxe, na forma da CNGC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98593 Nr: 1162-73.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEDRO HOLZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta por 

BANCO BRADESCO S.A., em face de RUI PEDRO HOLZBACH, todos 

qualificados nos autos.

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, e, face ao pagamento da 

obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIDALVO PEREIRA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 21/08/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 21/08/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006354-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 22/08/2018 às 15h45min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (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 que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 27/08/2018 às 10h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA (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 que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado, Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 28/08/2018 às 11h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames e imagens, 

laudos e tratamentos realizados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 82528 Nr: 1429-16.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14068-B, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 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.: 90660 Nr: 2293-20.2012.811.0040

 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: JOAQUIM GONÇALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-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.: 125134 Nr: 2469-91.2015.811.0040

 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: JOSE EMILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/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.: 105900 Nr: 8992-90.2013.811.0040

 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: JOCINEI COSTA CURITIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 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.: 129591 Nr: 5119-14.2015.811.0040

 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: MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010630-56.2012.8.11.0040

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:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010630-56.2012.8.11.0040 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 considerando a diligência de Id. 14048607. 

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010387-78.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI QUERLAINE JUSTINIANO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010387-78.2013.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Executada (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (REQUERENTE)

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004037-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO ROSSI SILVA, 

DANUSA ZONTA ROSSI SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

TRABALHO VALE DO TELES PIRES, MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de excesso de ruídos em horário não permitido. Em análise perfunctória, 

as gravações acostadas no id. 14286464, 14286502 e 14286576, 

evidenciam a plausibilidade do direito da parte em decorrência da 

intensidade do ruído produzido pelo equipamento, o que ocasiona concreto 

perigo de dano a sua saúde, em razão da má qualidade/interrupção do 

sono. Demais disso, há expressa previsão no art. 126, §2º, da Lei 

Complementar n. 32/2005 do Município de Sorriso que estabelece que a 

execução de atividades que produzam ruídos são permitidas entre às 06h 

até às 22h nas proximidades de áreas habitacionais. Por outro lado, se 

demonstrada eventual inverdade posta na inicial, a parte reclamada 

poderá restabelecer imediatamente o horário de prestação de serviço, 

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 reclamada Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires se abstenha de 

utilizar equipamentos com ruídos excessivos fora do horário 

compreendido das 06h às 22h, nas proximidades da residência da parte 

reclamante. O prazo de cumprimento vai fixado em 48h, com multa no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. III - Por fim, 

como é sabido, o Município de Sorriso não adota política conciliatória em 

demandas judiciais, e sequer tem comparecido em audiências de 

conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. IV - Pelo exposto, decido/determino: 1) defiro a 
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medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise. SORRISO, 23 de julho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010712-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010712-82.2015.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GABRIELA ZUANAZZI (REQUERENTE)

DOUGLAS FERREIRA DE ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004532-04.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por ITAMAR 

JESUS TEIXEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: 

a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada 

a pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a 

mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado em sua inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil) Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante possui outras restrições posteriores. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 
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seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, 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 publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Processo: 8011231-57.2015.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique o endereço atualizado da parte reclamada. Sorriso/MT, 25 de 

julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR ANTONIO VERONEZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000706-04.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUMAR ANTONIO 

VERONEZE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação 

proposta por CLEUMAR ANTONIO VERONEZE em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretendem: a) a declaração de inexistência de 

débito no valor de R$4.647,86 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete 

reais e oitenta e seis centavos); e b) a condenação da reclamada em 20 

(vinte) salários mínimos a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que foi correntista da instituição bancária reclamada 

– Conta Corrente n. 20498-6, Agência n. 1456-7 – até 20-6-2012, quanto 

promoveu o encerramento da conta, tendo, inclusive, realizado o depósito 

do valor de R$24,81 (vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), 

correspondente ao saldo devedor à época Aduz que em novembro/2015 

foi notificado via correio para o pagamento do valor de R$6.193,45 (seis 

mil, cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), 

correspondente ao saldo devedor da aludida conta. Alega que tentou 

resolver o problema de forma administrativa, sem, no entanto, obter êxito. 

Por fim, sustenta que ao tentar realizar compras no comércio local, seu 

cadastro foi recusado, tendo em vista a inscrição do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito no valor de R$4.647,86 (quatro mil, seiscentos e 

quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), promovido pela instituição 

financeira reclamada, situação que lhe ocasiono danos morais Citada, a 

instituição financeira reclamada apresentou contestação (Id. 4928731). Em 

síntese, alega ausência de interesse processual, bem assim a inexistência 

de dano a ensejar a reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 4945744). É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, pois a questão posta 

é unicamente de direito. A preliminar sustentada pela instituição financeira 

reclamada se confunde com a matéria de mérito, assim devendo ser 

tratada. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

de débito. Verifica-se que a parte reclamante encerrou em 20-6-2012 a 

Conta Corrente n. 20498-6, Agência n. 1456-7, que possuía com o banco 

reclamado, mediante a assinatura do “Termo de Encerramento de Conta de 

Depósitos” (Id. 1500824), tendo efetivado o pagamento de um saldo 

devedor existente no valor total de R$24,81 (vinte e quatro reais e oitenta 

e um centavos), conforme extrato bancário e comprovante acostados nos 

Ids. 1500765 e 1500737, o que denota a inexistência do débito impugnado. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Denota-se 
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que o banco reclamado realizou o lançamento de diversos débitos na 

Conta Corrente n. 20498-6, Agência n. 1456-7 que pertencia à parte 

reclamante mesmo após a quitação do saldo devedor e encerramento, os 

quais ensejaram a inscrição impugnada pela parte reclamante (Id. 

1500811), evidenciando situação de serviço defeituoso. A respeito do 

serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] No 

caso, verifica-se que o lançamento de débitos em conta corrente já 

encerrada formalmente implicou na inclusão do nome da parte reclamante 

em órgãos de restrição ao crédito, conforme extrato constante no Id. 

1500811, fato que violou a sua honra, hipótese ensejadora de 

responsabilidade civil por dano moral. Aliás, evidenciada a conduta ilícita 

do banco reclamado, o dano moral daí decorrente é o que se denomina 

dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar 

prova específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE 

CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SPC. 

IMPROVIDO. A inclusão nos cadastros de proteção ao crédito por 

cobrança de tarifa de conta corrente sem movimentação, é ilícita a qual 

configura dano moral passível de indenização.” (TJRO. Proc. n. 

10027414220098220601. Turma Recursal. Relator DALMO ANTÔNIO DE 

CASTRO BEZERRA. Julgado em 16-6-2010). [sem destaque no original] 

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

EXTRATOS QUE DEMONSTRAM CONTA INATIVA HÁ MAIS DE SEIS 

MESES. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

VALOR INDENIZATORIO FIXADO EM R$ 4.000,00. MAJORAÇÃO PARA A 

QUANTIA DE R$ 6.780,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE. 

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível Nº 71004724779. 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais. Relator ROBERTO 

BEHRENSDORF GOMES DA SILVA. Julgado em 29/01/2014) Destaca-se, 

por oportuno, que na medida em que o banco reclamado oferta serviços 

de administração de conta corrente, assume o risco do empreendimento, 

devendo disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus 

serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos 

aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao 

banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as 

falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no caso em 

testilha não ocorreu. Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 

1500811 aponte a existência de outro apontamento em face da parte 

reclamante, vê-se que ele é posterior àquele impugnado na presente 

demanda, não havendo que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do 

STJ. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido 

a título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco 

reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório no equivalente a R$6.000,00 (seis mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o banco reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, referente à Conta 

Corrente n. 20498-6, Agência n. 1456-7, a qual pertencia a parte 

reclamante até 20-6-2012, no valor de R$4.647,86 (quatro mil, seiscentos 

e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos); 2) CONDENAR o banco 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a 

data da inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 1500811); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002160-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LUIS DA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ZACARIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003058-32.2016.8.11.0040 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. 9461117, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 25 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002160-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LUIS DA ROSA (REQUERIDO)

 

Intimação da douta advogada da parte reclamante, para desconsiderar a 

intimação (Id.14364764), em razão da petição de acordo protocolado no 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISON REIS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 10:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 1000042-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO ANTONIO BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ULDA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSIMAR JOSE GIANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

AWMED - MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003380-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFERSON COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003380-52.2016.8.11.0040 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. 9461126, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 25 de Julho de 

2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEI ARLINDO PINTO & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1000825-28.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. E ainda, acerca do teor da decisão liminar (Id. 

13024849), proferida no feito. DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: NELI 

TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que as partes 

reclamadas poderão, 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 

imediata exclusão do débito objeto da ação do Sistema de Proteção de 

Crédito-SPC. Determino, ainda, que as partes reclamadas se abstenha de 

proceder novo registro do débito impugnado junto ao Sistema de Proteção 

de Crédito-SPC e 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 - Citem-se e intimem-se as partes reclamadas, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12963962, intimando-a de que foi designado o 

dia 12 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 horas para realização da 

audiência de conciliação, bem como, acerca do teor da decisão liminar 

proferida no feito, abaixo transcrita. DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que as partes 

reclamadas poderão, 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 

imediata exclusão do débito objeto da ação do Sistema de Proteção de 

Crédito-SPC. Determino, ainda, que as partes reclamadas se abstenha de 

proceder novo registro do débito impugnado junto ao Sistema de Proteção 

de Crédito-SPC e 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 - Citem-se e intimem-se as partes reclamadas, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MARTINEZ ORTIGOZA (EXECUTADO)
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AREADNE ORTIGOZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001518-12.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da diligência realizada (ID. 14049928). 

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010579-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE APARECIDO LAUTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010579-06.2016.8.11.0040 (L) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II- Certifique a 

Sra. Gestora o trânsito em julgado da sentença constante no Id. 1843924. 

III - Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. IV - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. V - Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de agosto 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR TANAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR TANAN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI APARECIDA SOARES DE BARROS (EXECUTADO)

 

Processo: 1001922-63.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010261-57.2015.8.11.0040 (M) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA – ME em face de KEILA FERREIRA DOS 

SANTOS, com a finalidade do recebimento de crédito no valor atualizado 

de R$ 249,96 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis 

centavos), representado pela ordem de serviço juntada no ID 981250. 

Embora citado/intimado (ID 9384996), a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação (ID 9675050), diante do que declaro revelia, a 

teor do art. 20 da Lei n.º 9.099/95. É da literalidade de tal comando 
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normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos 

autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se 

da análise das provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver 

conclusão diferente do que alega o requerente” (Apelação Cível do 

Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de 

Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, 

deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está comprovada 

pela ordem de serviço juntada no ID 981250, que mesmo sem força 

executória, serve como prova. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, 

para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 249,96 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Isento de honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 14 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH JAMEL MATRAK OAB - GO23637 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 08:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOÃO ALVES BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH JAMEL MATRAK OAB - GO23637 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 08:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FAVARETTO MARTINS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010673-51.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 15 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 08:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 24 de Julho de 2018 Cristiane V. 

Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VAIS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001995-35.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002138-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OGAWA & COAIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1002138-24.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 14127170. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002167-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MEDEIROS ROCHA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002167-74.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002204-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-72.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOURENCO NUNES (REQUERIDO)

EDSON PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1002150-72.2016.8.11.0040 (M) I - A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se apenas o pólo ativo, já com o cálculo das custas a 

pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em 

caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se. Sorriso/MT, 

06 de outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 12 de SETEMBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003229-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARI WOLFF (EXECUTADO)

 

Processo: 1003229-52.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 25 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010264-46.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANEI HENRIQUE HENZ (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010264-46.2014.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados(RENAJUD e BACENJUD e TRE) 

e para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 25 de Julho de 2018 Kelly Cimi Gestora Judicial em 

Substituição

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12941306, intimando-a de que foi designado o 

dia 12 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 09:50 horas para realização da 

audiência de conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 12963962, intimando-a de que foi designado o 

dia 12 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 horas para realização da 

audiência de conciliação, bem como, acerca do teor da decisão liminar 

proferida no feito, abaixo transcrita. DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 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 reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que as partes 

reclamadas poderão, 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 

imediata exclusão do débito objeto da ação do Sistema de Proteção de 

Crédito-SPC. Determino, ainda, que as partes reclamadas se abstenha de 

proceder novo registro do débito impugnado junto ao Sistema de Proteção 

de Crédito-SPC e 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 
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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 - Citem-se e intimem-se as partes reclamadas, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 161373 Nr: 9922-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR GIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. ANTONIO LENOAR MARTINS, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de 

pena de fl.108.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95148 Nr: 6977-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CEZAR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Intimação do advogado do reeducando Dr. DANILO MILITÃO DE FREITAS, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de 

pena de fl.554.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 172857 Nr: 5104-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. SHARLON WILIAN SCHMIDT, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENE DEFESA PRELIMINAR EM FACE DE 

SIDINEI GARCIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 193065 Nr: 5841-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228-A

 Vistos etc.

Recebo o presente PEP.

Proceda-se a realização de cálculo de pena.

Designo audiência admonitória para o dia 10 de setembro de 2018, às 

14h00min.

Intime-se o reeducando,fls. 116.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Tendo em vista que o reeducando foi condenado a pena de 6 anos e 6 

meses em regime semiaberto nos autos Código 178137, oficie-se o Juízo 

da Segunda Vara solicitando a expedição e remessa da competente Guia 

de Execução Penal, para fns de Unificação das penas e fixação de 

regime, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se com a MÁXIMA 

URGÊNCIA.

Com o aporte, proceda-se a Unificação das PEPs e das Penas, e 

atualize-se o cálculo. Após, vistas ao MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 117321 Nr: 8175-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DONIZETE CORREA, FERNANDO 

RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13.964/MT

 Certifico e dou fé quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa do réu Fernando Rodrigues de Morais. Assim, remeto 

o presente para apresentação de suas razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179677 Nr: 8925-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim 

de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181841 Nr: 10187-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR GOES (GOIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO HENRIQUE DE LIMA 

CUNHA - OAB:83700

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do denunciado JULIANO CESAR GOES.II.Do Declínio 

de Competência.Considerando que esses autos é oriundo do 

desmembramento do processo n.º 5178-31.2017.811.0040 (Código: 

172984) e, considerando que em referido processo foi declarada em 

06/12/2017 a incompetência deste juízo, sendo o referido processo 

remetido ao juízo criminal da Comarca de Vera/MT, acolho o pedido feito 

pela defesa do acusado as fls. 290/291, e DECLINO a competência para 

processar e julgar a presente ação para o juízo criminal da Comarca de 

Vera/MT.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com a 

celeridade que o caso requer.Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29467 Nr: 3895-90.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILAS NASCIMENTO 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): AILAS NASCIMENTO DA SILVA, Cpf: 

43497640204, Rg: 239993, Filiação: Mauricio Ribeiro da Silva e de 

Terezinha Gonzaga do Nascimento, data de nascimento: 25/02/1975, 

brasileiro(a), natural de Sena Madureira-AC, solteiro(a), gerente 

administrativo, Telefone 66-3544-5211. 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 
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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: Durante o mês de agosto de 2005, em horário não 

preciso nos autos, no Parking Shopping Sorriso, a denunciada 

apropriou-se indevidamente de 08 (oito) aparelhos celulares (descrição - 

fls. 20), vários chips e cartões pré-pago e acessórios de celulares, 

perfazendo o valor de R$7.366,00 (sete mil trezentos e sessenta e seis 

reais), à época, pertencentes à Empresa "Top Telecomunicações e 

Informática LTDA", de propriedade de Nauber Ziolando Moreira, bem como, 

apropriou-se indevidamente de 01 (um) celular LG 7100 (valor de 

R$950,00 - novecentos e cinquenta reais) e 01 (um) celular motorola V600 

(valor de R$950,00 - novecentos e cinquenta reais), pertencentes, 

respectivamente às vítimas Rodrigo Afonso Weschenfelder e Claudemir 

Fernando Hubner. Posto isto, o Ministério Público denuncia-o como incurso 

no art. 168, §1°, inciso III, por diversas vezes, ambos do Código Penal.

Despacho: Processo: 3895-90.2005.811.0040 Código: 29467VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou AILAS 

NASCIMENTO DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 168, § 1°, inciso III, do Código Penal, tendo em 

vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que 

incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo 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.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.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 Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.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.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”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. Inclua o mandado de prisão de fl. 204 no 

BNMP.Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

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, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 24 de julho de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261422 Nr: 25951-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 
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advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28256 Nr: 2093-12.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELI RIVA DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 12472-89.2017.811.0055

 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): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530 da CNGC e diante da 

certidão de fls. 107, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para atualizar a 

dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144568 Nr: 4188-68.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZZO & CIA LTDA, UZIEL VALÉRIO MAZZO, 

ROSINEIDE BICHOFF MAZZO, MARCELO DE SOUZA MAZZO

 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:

 Certifico e dou fé que, diante de não haver resposta aos Ofícios de fls. 

198/199 e 204/205, realizei pesquisa no site do e. TJMS e TJMT a fim de 

localizar as referidas cartas precatórias de forma que, em nenhum dos 

casos, localizei carta precatória distribuída que envolvessem as partes do 

presente feito. Sendo assim, 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, no prazo de quinze dias, 

comprovarem a distribuição das cartas precatórias de fls. 185/186 e 

187/188, retiradas na data de 19.04.2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281987 Nr: 10624-33.2018.811.0055

 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: DENIVAL LORENTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, GUSTAVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

 HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, do CPC. 

Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em julgado com a 

sua publicação, haja vista que as partes renunciaram ao prazo recursal. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Sem custas, na forma do 

artigo 90, § 3º, do CPC, estendendo-se aos autos sob Código Apolo n. 

28437 e Código Apolo n. 285163. TRANSLADE-SE cópia do vertente 

acordo para os autos sob Código Apolo n. 284378 e Código Apolo n. 

285163, uma vez que o vertente acordo os atinge, sendo certo que a 

vertente sentença, por consequência, põe fim aos aludidos feitos. Logo, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, inclusive, os autos 

sob Código Apolo n. 284378 e Código Apolo n. 285163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 2246-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAILTON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da certidão de fls retro, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

atualizar a 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193165 Nr: 9456-98.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO APARECIDO BENÄ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, Ricardo Gonçalves Santos - OAB:OAB/AP 421-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$ 

506,24 (quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 188/197 e 202/203. 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$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia 

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

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 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 
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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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILSON FONSECA DE SOUZA, Cpf: 

00602365155, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou 

dele conhecimento tiverem, especialmente a ADENILSON FONSECA DE 

SOUZA, CPF 006.023.651-55, que, por este Juízo, sob n.º 

21511-47.2016.8.11.0055, processa-se a AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, requerida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, alegando, em síntese que: em razão do contrato de 

financiamento, concedeu-lhe um crédito, para aquisição, com alienação 

fiduciária, do Veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING CD, 

RENAVAM 1024151872, chassi 9BD578341F7894828, placas QBF5460; 

que, o requerido obrigou-se a pagar o débito de forma parcelada; que, por 

não cumprir com o contratado, foi constituído em mora e teve o veículo 

aprendido judicialmente, sendo este depositado em mãos do autor. E, como 

consta dos autos que o Requerido se encontra em lugar incerto e não 

sabido. Fica o citando ciente de que, querendo, poderá contestar a ação, 

sob pena de revelia e julgamento procedente do processo nos termos da 

inicial.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram inexitosas as 

diligências para localização da parte demandada, conforme se colhe dos 

autos, DEFIRO o pleito de fl. 70 para a citação por edital.Logo, CITE-SE por 

edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria 

Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar 

defesa.Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 06 de junho de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158193 Nr: 6793-50.2013.811.0055

 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: DARCI VILMAR VALDOMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA, MARIA DERMONDES, 

ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, Benedita Xavier Monaski, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, 

NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante do teor das certidões 

de fls. 203/204, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para se 

manifestarem nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162770 Nr: 14422-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 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: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 161, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca dos cálculos de fls. 179/196, valendo o silêncio como 

concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152722 Nr: 1368-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO RANCHO PRODUTOS DE AGRONEGÓCIO 

LTDA-ME, ANILTON GOMES RODRIGUES, INTERCIDES FRANCO DE 

FREITAS, JULIAN BORGES TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 162 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Não Procurado” (fl. 163), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158227 Nr: 6823-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, à r. decisão de fls. 
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132/132-verso e ao artigo 877, § 1º, do CPC, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que solicitem o comparecimento do representante legal 

da autora nesta Secretaria da Primeira Vara Cível, na data de 24.08.2018, 

às 17 horas, a fim de que seja colhida sua assinatura no auto e carta de 

adjudicação dos imóveis penhorados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 166 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117735 Nr: 7737-91.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 Certifico e dou fé que em consulta ao site de Depósitos Judiciais verifiquei 

que não consta nenhum valor vinculado aos presentes autos, conforme 

documento a seguir juntado. Certifico, ainda, que compulsando os 

presentes autos não localizei nenhum comprovante de depósito judicial, 

apenas os boletos de pagamento do acordo para o Banco GMAC S/A às 

fls. 159/160, 175 e 177/178. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar o advogado da parte requerida para que informe 

quais valores pretende levantar, juntando respectivo comprovante para 

que possa ser solicitado a vinculação, no prazo de quinze dias, 

observando-se que, caso nada seja requeridos, os autos serão remetidos 

para retorno ao arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247253 Nr: 14574-84.2017.811.0055

 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: ISRAEL CELESTINO DA SILVA, ROSINETE DA SILVA 

GUILHERME, EGDS, EKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. PEREIRA DA CONCEIÇÃO - ME, DANITUR 

VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 118/121, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 13 de setembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação da empresa demandada Danitur Viagens e 

Turismo no endereço informado pela parte autora, sendo que, se 

verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do 

artigo 252 e seguintes do CPC.

INTIME-SE, pessoalmente, a empresa demandada J.E. Pereira da 

Conceição - ME no endereço em que se deu a sua citação.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

No ponto, vale esclarecer que não se pode falar de revelia, haja vista que 

a audiência de conciliação restou frustrada pela ausência de citação de 

uma das demandadas, sendo certo que o prazo de resposta somente teria 

vez com a citação de ambas, conforme interpretação do artigo 335 do 

CPC.

No mais, conforme o Provimento n. 021/2012-CM-TJMT, a Comarca de 

Barra do Bugres-MT não é considerada contígua da Comarca de Tangará 

da Serra-MT.

Logo, INDEFIRO os pleitos para decretação da revelia da demandada J.E. 

Pereira da Conceição – ME e para que a citação se desse por Oficial de 

Justiça desta Comarca.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284368 Nr: 12566-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MATE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 9002-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL E CHURRASCARIA GAÚCHA, DELSI 

LUIZ PIZZATTO, FRANCISCA DALENOGARE PIZZATO, REJANE MARIA 

BRAUN PIZZATO, JOAO LUIZ PIZZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

No tocante ao levantamento do alvará judicial em favor do Banco 
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exequente, conforme requerido às fls. 297/297-verso, a certidão de fl. 298 

revela que tal ato já fora levado a cabo.

Logo, para a extinção da execução, resta, conforme a decisão de fls. 

212/219, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

 Dessa feita, a parte executada apresentou a petição de fls. 

236/236-verso, indicando, como valor devido, a quantia de R$ 22.386,85, 

com o depósito de R$ 15.000,00 e o parcelamento do restante em 06 

(seis) vezes.

 Os depósitos são vistos às fls. 237, 245/246, 263/264, 283/286, 288/289, 

296/296-verso.

Dessa feita, a parte exequente, como se colhe da certidão de fl. 239, fora 

devidamente intimada para manifestar sobre o pedido de parcelamento e 

não consta qualquer manifestação em contrário.

 Logo, conforme já explicitado na decisão de fls. 212/219, usando como 

razão de decidir, a inércia acaba por chancelar o pagamento da forma 

como realizado, nos moldes do item III (fl. 219) da aludida decisão.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) Por cautela, CERTIFIQUE-SE se o Banco exequente, intimado, 

manifestou sobre o valor apresentado pela parte executada como devido 

e o respectivo parcelamento.

II-) EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente.

III-) Após, CONCLUSOS para a extinção da execução, como já acenado na 

decisão de fls. 212/219.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127509 Nr: 6426-31.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISE CASSEMIRO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO QUADRI - L. C. QUADRI TRANS ROD, 

RODOLFO MARTINS DE OLIVEIRA, COMPANHIA MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCE JANE DE OLIVEIRA SESTARI - OAB:4394A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT 16.943-A, ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - 

OAB:PR 35570, SALETE ZANON PERIN - OAB:33638/PR

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115296 Nr: 5421-08.2009.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ZILIO, TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY 

ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DE SUPLICY 

FIGUEIREDO BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando a decisão monocrática de fls. 797/802, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da 

possível litispendência.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284572 Nr: 12735-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERMINO BACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B, 

JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284576 Nr: 12740-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENHAGO & CIA LTDA, MT L E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASSEMIRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282736 Nr: 11258-29.2018.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZAQUE ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fls. 18/18-verso determinou a intimação da parte autora 

para indicar o valor da causa, com o recolhimento da diferença das custas 

e da taxa judiciária. No entanto, a petição de fls. 19/19-verso apresenta 

apenas o pagamento da taxa de distribuição e contadoria, passando ao 

largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere ao valor da 

causa e o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciárias.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo devedor 

(parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o montante 

de R$ 14.062,90, como indicado à fl. 04, com o recolhimento da diferença 

das custas e da taxa judiciária, sob pena de extinção, conforme preceitua 

o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, igualmente, a 

retificação da distribuição e autuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284718 Nr: 12858-85.2018.811.0055

 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: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) o estado civil ou a 

existência de união estável e a profissão da representante do autor, além 
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do que, se tiver, o CPF no próprio menor, (b) o endereço eletrônico das 

partes, e (c) a opção pela realização ou não de audiência de conciliação 

ou de mediação, nos moldes do artigo 319, incisos II e VII, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que a empresa SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A passe a figurar no polo passivo 

da demanda.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283645 Nr: 11989-25.2018.811.0055

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM STURM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) o estado civil ou a 

existência de união estável e a profissão da parte demandada, bem como 

(b) o endereço eletrônico das partes, e (c) a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação, nos moldes do artigo 319, 

incisos II e VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280605 Nr: 9468-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 

16/16-verso, a verdade é que tal pleito já fora analisado pela decisão de fl. 

15, com a conclusão de que os documentos juntados não constituem título 

executivo. Exatamente no sentido da decisão em questão, veja-se o 

seguinte julgado: (...) A parte exequente poderia ter se valido do recurso 

próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato 

judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou 

na espécie, na forma do artigo 507 do CPC. Sobre o tema, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, comentando o aludido artigo 507 do 

CPC, lecionam que: “Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as 

partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de 

que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não 

possa mais julgar questão dispositiva por ele já decidida anteriormente. A 

doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro 

iudicato (Nery, Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de 

ordem pública, como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) 

decidi-las e redecidi-las a qualquer momento, antes de proferir sentença, 

fazendo-o de ofício ou a requerimento da parte ou interessado. V., acima, 

coment. CPC 505.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª 

Tiragem, Revista dos Tribunais, p. 1.241) Logo, INDEFIRO o pleito em 

questão. INTIME-SE derradeiramente a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, aparelhar a execução com título executivo extrajudicial, nos 

moldes da decisão de fl. 15, sob pena de extinção. Por oportuno, 

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279065 Nr: 8289-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERREIRA SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIOGO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:13.525-B, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, Merilly Lais Savan 

Soares - OAB:OAB/MT 21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

A parte autora, por meio da petição de fls. 101/102, requer seja deferido o 

parcelamento do valor das custas e taxa judicial em 04 (quatro) parcelas, 

nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

 Pois bem.

Vale dizer que o parcelamento envolve situação excepcional condizente à 

capacidade econômica da parte, cenário esse não visualizado nos autos, 

sendo que o pleito de parcelamento não veio lastreado com qualquer 

documento capaz de referendar esse tratamento diferenciado.

Afinal, muito embora a parte autora tenha solicitado o parcelamento das 

custas e taxa judicial, não se vê qualquer documento capaz de comprovar 

que não possui condições, ainda que momentaneamente, para custear a 

demanda.

Depois, não obstante a alegação de que os extratos juntados seriam de 

sua genitora, como se extrai expressamente dos aludidos extratos, 

mormente à fl. 36 e à fl. 84, a conta em questão é do autor.

Assim sendo, como não se vislumbra hipossuficiência momentânea ou 

perene, o pedido de parcelamento não tem respaldo.

Concorre para a conclusão a que ora chegou o fato de que a decisão de 

fls. 99/100 está preclusa pela ausência de interposição de recurso. Logo, 

resta nos autos o raciocínio que dá conta da possiblidade de arcar com as 

despesas processuais.

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 101/102.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 30 dias, 

proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, como 

já determinado pela decisão de fls. 99/100, sob pena de extinção do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279720 Nr: 8795-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJD, GBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o divórcio consensual entre 

as partes restou homologado pelo juízo do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC (fl. 21), dessa forma o presente feito deve prosseguir 

somente em relação a partilha de bens.

Nesse sentido, tenho que a petição inicial não atendeu ao que estabelece 

o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da causa de 

forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, têm 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 
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pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se a procuradora da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua à causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280986 Nr: 9773-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

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

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 6592-82.2018.811.0055

 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: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a emenda da petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (NCPC, art. 98).

Designo audiência de conciliação para a data de 16/08/2018 às 14h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores

Notifique-se o Ministério Público.

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274639 Nr: 4692-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Revogo em parte a decisão retro, apenas para suspender o 

encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

para tanto, designo audiência de conciliação para a data de 16/08/2018 às 

14h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores

Notifique-se o Ministério Público.

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274051 Nr: 4309-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para a data de 16/08/2018 às 14h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180385 Nr: 22302-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIR RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, intime-se o procurador da herdeira Terezinha 

Rambo para informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

endereços e dados pessoais da viúva meeira e dos demais herdeiros, 

Arnildo Rambo, Venice Rambo, Inês Rambo, Selvir Rambo, Arno Rambo, 

Classi Rambo e Sérgio José Rambo, para que o feito possa prosseguir, 

sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de processo da meta 2 - 

CNJ.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181008 Nr: 22988-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEODORIA DE PAULA DA SILVA, NILVA PAULA 

LOPES DA SILVA, PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, PAULO ROBERTO 

LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo 

falecido Valmir Lopes da Silva, proposta pela a viúva meeira Sra. Marli 

Teodoria de Paula da Silva e outros.

A inicial foi apresentada às fls. 05/08, com a juntada dos documentos 

pessoais da viúva meeira e dos herdeiros com os respectivos 

instrumentos de procuração, documentos pessoais e atestado de óbito do 

falecido, além de cópia do documento de propriedade do bem móvel a ser 

adjudicado (fls. 08v/17).

Recebida a inicial (fls. 18) sendo nomeada inventariante a requerente Marli 

Teodoria de Paula da Silva conforme Termo de Compromisso assinado às 

fls. 20.

Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 22/23).

Juntada da Guia de Informação de Isenção do ITCD (fls. 37/39) bem como 

a certidão negativa de débito fiscal da Procuradoria Geral do Estado de 

Mato Grosso (fls. 40).

Aportados os termos de renúncia de quinhão hereditário formulados pelos 

herdeiros em favor do monte mor (fls. 47 e 52).

Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 56/58).

Sendo assim, vejo que o feito encontra-se apto a homologação.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 22/23, relativa ao bem deixado pelo falecido Sr. Valmir 

Lopes da Silva, atribuindo à única herdeira e viúva meeira, Sra. Marli 

Teodoria de Paula da Silva, o seu quinhão hereditário do bem descrito 

nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121526 Nr: 654-87.2010.811.0055

 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: MEMS, CRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898/MT, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o ofício de fls. 135/136, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281197 Nr: 9986-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS, MRDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Nelson Antonio Selle e Marcia Regina 

de Freitas Selle, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da 

partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Marcia Regina 

de Freitas.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do distrito de Itaúba, da 

Comarca de Colíder/MT, para que proceda com a competente averbação.

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

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284951 Nr: 13044-11.2018.811.0055

 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: RRDF, BVPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Ricelli Ribeiro de Freitas e Beatriz 

Venzel Pereira de Freitas, bem como o acordo entabulado entre as partes 

acerca da partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Beatriz Venzel 

Pereira.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do distrito de Progresso, da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Oficie-se, também, a empresa Loteamento Novo Taruma LTD, para que 

conste em seus arquivos, anotações necessárias quanto à propriedade 

do bem acima descrito, unicamente em nome de RICELLI RIBEIRO DE 

FREITAS.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 5536-58.2011.811.0055

 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: MANOEL FRANCISCO APOLINÁRIO, ELIANE DAS 

GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA, ADRIANI JOSE APOLINARIO, ALEXANDRO 

APARECIDO APOLINARIO, FERNANDO APOLINARIO, EDILAINE 

APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDA ELIDIA DA SILVA 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, GILSON DA SILVA - OAB:21801/MT, RONALDO 

QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito vejo que tramita desde o ano de 2011, ou seja, 

há mais 07 (sete) anos sem que o inventariante promova as diligências 

necessárias com o fito de alcançar o escopo da ação em apreço.

Este juízo determinou, às fls. 107verso, a juntada dos documentos 

faltantes para que o feito fosse homologado, decisão esta proferida na 

data de 16/05/2016, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, todavia, não 

cumprida integralmente até a presente data, mesmo tendo o inventariante 

sido intimado para cumprimento das determinações, sob pena de extinção 

do feito.

No mais, deve-se destacar que cabe ao inventariante juntar as certidões 

de inexistência de débitos fiscais, conforme destacado na decisão acima 

mencionada, sem as quais a partilha não será homologada.

Posto isso, indefiro o petitório de fls.167, para tanto, intime-se o 

inventariante pessoalmente bem como todos os herdeiros e seus 

procuradores, para no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 107verso, cumprindo 

integralmente a decisão nos termos constantes das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 10611-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, JULIO 

CESAR BRANDÃO GONZAGA, LUANA BRANDÃO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CAIO CESAR RODRIGUES 

GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho as justificativas apresentadas no petitório 145/146, para tanto, 

determino:

1. Proceda-se com a correção do valor da causa para a quantia de R$ 

819.627,34 (oitocentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

trinta e quatro centavos);

2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher a 

diferença das custas processuais, comprovando nos autos, bem como 

aportar a retificação da partilha amigável, fazendo constar os valores 

atualizados dos bens, conforme a Guia de Informação e Apuração do 

ITCMD com a devida porcentagem da meação e de cada quinhão 

hereditário;

3. Decorrido o prazo, abro vista dos autos ao Ministério Público, em 

seguida, venham-me conclusos para homologação do feito.

4. Cumpra-se observando que se trata de processo constante da META 2 

do CNJ.

Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62660 Nr: 4188-44.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINS PEIXOTO 

NETO - OAB:OAB/GO 21.492, VIVIANE ELIAS GONÇALVES - 

OAB:20423/GO

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Água Boa-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244851 Nr: 12632-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de intimação ter sido devolvida pelo 

motivo "endereço insuficiente", intimo a parte exequente para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170316 Nr: 11526-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA SILVA, DINA DE FREITAS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as cartas de citação terem sido devolvidas 

pelo motivo "não existe o nº." e "mudou-se", intimo a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272509 Nr: 3052-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHAO - OAB:5897/A

 Certifico que decorreu em 13/06/2018 o prazo de suspensão do feito. 

Desse modo, intimo a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283615 Nr: 11970-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, JDC.BELO 

HORIZONTE-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, Fabiano 

Benderovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas do distribuidor não oficializado no valor 

de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a ser 

depositado na conta 10.4126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S.A., em 

nome de Josué Matheus de Mattos - CPF: 238.698.799-04, bem como a 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Bairro Jardim Europa, 

devendo ser depositada em guia própria e expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo de 30 

dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que determina o 

item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: 

"Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

 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): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta 

cidade, 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281984.

Vistos,

 Recebo a emenda da inicial de fls. 18/25.

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284244 Nr: 12439-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.COMODORO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO IPER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284244.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284531 Nr: 12692-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JDC.PIMENTA BUENO-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAR TRANSPORTES LTDA-ME, REMI 

PREGOARO, CARMEM REGINA RODRIGUES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PASSAGLIA - OAB:1695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284531.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 274138 Nr: 4379-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 274138.

Vistos,

Recebo a emenda da inicial de fls. 28.

Pois bem. 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 à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 28- Vº).

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 5 (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 dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283704 Nr: 12079-33.2018.811.0055

 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: SOMPO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MENEGUCI PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMMON VEIGA GUZZO - 

OAB:187.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283704.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h30min, 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.

 Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte Requerente 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.

Por fim, quanto ao petitório da parte Requerente específico para dispensa 

do preposto na audiência de conciliação, entendo que, conforme 

apresentado acima e nos termos do art. 334, § 10, do CPC, a presença do 

mesmo é dispensável, desde que a Requerente esteja representada na 

audiência por advogado com poderes para negociar e transigir.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284032 Nr: 12303-68.2018.811.0055

 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: JOAO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, PAMESA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 

OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA 

- OAB:3659

 Autos nº: 284032.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 321 do CPC), devendo trazer aos autos cópia dos seus 

documentos pessoais, bem como comprovar seu estado de 

hipossuficiência, devendo juntar aos autos declaração de Imposto de 

Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, conforme preleciona o 

art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284095 Nr: 12357-34.2018.811.0055

 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: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 284095.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 
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deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284201 Nr: 12427-51.2018.811.0055

 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): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284201.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que o ‘AR’ de fls. 15-vº foi devolvido com o 

motivo de “mudou-se”, isso sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283870 Nr: 12187-62.2018.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDIVANDO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283870.

 Vistos,

 Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

constituição em mora do devedor conforme exigência do art. 3º do Dec. 

Lei 911/69, tendo em vista que o documento de fls. 13-vº informa que o 

AR não foi entregue ao requerido, pois o endereço estava incorreto, isso 

sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

 Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido 

de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, 

é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não 

pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido 

informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da 

devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo 

fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste 

Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica 

capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão 

agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não 

provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 419667 MS 2013/0361176-3, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014)(Original sem grifo)

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283248 Nr: 11706-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, HORACIO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:11913/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.11, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284878 Nr: 12977-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, JOSE SILVERIO SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:OAB-24029, Valnei Clemente Bana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284878.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284712 Nr: 12847-56.2018.811.0055
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA PEREIRA RAGUCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284712.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284879 Nr: 12979-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284879.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283617 Nr: 11971-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 283617.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte Executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284791 Nr: 12909-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284791.

 Vistos,

 Inicialmente, verifico que o valor atribuído à causa não se adequa a 

pretensão econômica esposada nos autos.

Assim sendo, intime-se a parte Requerente para corrigir o valor da causa, 

de acordo com o conteúdo patrimonial em discussão, devendo, para tanto, 

somar os valores de todos os protestos ora discutidos, conforme art. 292, 

do CPC.

Outrossim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há 

nos autos elementos que demonstrem a insuficiência de recursos pelo 

Requerente, tendo em vista a qualificação profissional do mesmo, qual 

seja “agricultor”, bem como o elevado valor do negócio jurídico entabulado, 

motivo pelo qual, faculto a parte Requerente, para melhor análise do 

pedido de gratuidade formulado, juntar o seu comprovante de rendimento.

Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para atribuir à causa o valor condizente ao 

conteúdo patrimonial em discussão, bem como para comprovar o estado 

de hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda 

(IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as custas 

iniciais, sobre o valor da causa corrigido, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280217 Nr: 9132-06.2018.811.0055

 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: ACFS, MITIELI REGINA ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280217.

Vistos,

Indefiro o petitório de fls. 25, tendo em vista que não há nenhum 

documento que altere a situação fática e comprove os argumentos 

apresentados, assim, ratifico a decisão de fls. 23.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278234 Nr: 7610-41.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER PEGNORATTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278234.

Vistos,

Recebo a emenda da inicial de fls. 17.

Pois bem. 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 do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 12-Vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267482 Nr: 30254-12.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267482.

Natureza: Rescisão Contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Edson Teixeira dos Santos e Outro.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã LTDA em face de 

Edson Teixeira dos Santos e João Martins de Souza, todos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 90/93, 

comunicaram a composição de um acordo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas, se houver, pela parte requerida, conforme acordo.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261021 Nr: 25661-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENIO AKIYO MIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON BEZERRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261021.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em 05 de outubro de 2017 por Henio 

Akiyo Miyoshi em face de Admilson Bezerra da Conceição ambos 

devidamente qualificados, na qual o requerente alega ser credor da 

importância de R$ 15.687,54 (quinze mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta e quatro centavos).

 A inicial foi recebida às fls. 13.

 Citado pessoalmente (fls. 23-Vº), a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito, nem mesmo apresentou embargos (fls. 24).

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 
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acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 1361-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos nº: 59731.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Banco da Amazônia S/A.

 Executado: Pegorini Comércio de Livros Didáticos LTDA.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Banco da Amazônia 

S/A em desfavor de Pegorini Comércio de Livros Didáticos LTDA, ambos 

qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 667, informaram a 

composição amigável.

Às fls. 683, o exequente informou que o acordo foi devidamente cumprido 

pelo devedor.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, na modalidade pro rata, conforme art. 90, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278465 Nr: 7771-51.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ROSSI GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278465.

Natureza: Rescisão Contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Edivaldo Rossi Gusmão.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada por Loteamento Parque Tarumã LTDA em face de 

Edivaldo Rossi Gusmão, ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 155/157, 

comunicaram a composição de um acordo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas, se houver, pela parte requerida, conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266469 Nr: 29450-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266469.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento.

 Requerido: Wesley Pereira Cordeiro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de Wesley Pereira 

Cordeiro, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/18, tendo sido 

deferida a liminar de busca e apreensão às fls. 19.

A parte Requerida foi citada às fls. 23/vº, tendo o veículo sido apreendido, 

conforme fls. 24/26.

Às fls. 29 a Requerente pugnou pela desistência da ação.

Tentada a intimação do Requerido acerca do petitório de desistência, 

restou a mesma infrutífera.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Considerando que não é necessária a anuência da parte Requerida 

quando o pedido de desistência é formulado antes da apresentação da 

contestação, conforme dispõe o § 4º do art. 485, do Código de Processo 

Civil, entendo que devo acolher o pedido de desistência da ação.

Ademais, verifico ainda que, embora o veículo da presente lide tenha sido 

apreendido, o mesmo já foi devolvido ao Requerido, conforme documento 
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de fls. 30/vº.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, nos 

presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a 

inclusão judicial do nome do Requerido no SERASA.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC, devendo ser destacado que neste caso incide a regra do 

caput e não a do § 3º do art. 90 do CPC, uma vez que o fundamento da 

sentença é a desistência e não a ocorrência de transação.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210440 Nr: 2417-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL 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: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 210440.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Tiago Nunes dos Santos.

 Executado: Unic Educacional LTDA.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Tiago Nunes dos 

Santos em desfavor de Unic Educacional LTDA, ambos qualificados nos 

autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte executada às fls. 250/252 

apresentou comprovante do pagamento da obrigação.

 Instada a se manifestar, às fls. 254 a parte exequente pugnou pelo 

levantamento da quantia depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, desde já, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 254.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157489 Nr: 6089-37.2013.811.0055

 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: REGIANE DE ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMPRA PREMIADA, FERNANDO ALVES 

DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 246/257 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 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: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Autos nº: 162424.

 Vistos,

 Diante dos esclarecimentos do perito às fls. 902/903, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, na 

mesma oportunidade, informar se ainda possui interesse na produção de 

prova oral, cientificando-as que no silêncio será considerada desistência 

da prova.

 Havendo interesse por alguma das partes, voltem-me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento.

 Não havendo interesse pelas partes ou certificado o decurso do prazo, 

intimem-se as partes para apresentação dos memoriais finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252900 Nr: 19119-03.2017.811.0055

 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: LUCINEZ GONÇALVES PARDIM BELLAVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para retirar o Alvará de 

Autorização, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132010 Nr: 1813-31.2011.811.0055

 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): EDMILSON JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 132010.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Banco Bradesco Financiamento S.A.

 Executado: Edmilson Jeronimo de Oliveira.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Banco Bradesco 

Financiamento S.A. em face de Edmilson Jeronimo de Oliveira, nos termos 

da petição de fls. 237.

 O cumprimento de sentença foi recebido às fls. 238, sendo determinada a 

intimação da parte executada para pagar o débito em 15 dias.

 Às fls. 239/245 a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade do título judicial, uma 

vez que a parte exequente não cumpriu a cláusula terceira do acordo.

 Instada a se manifestar, a parte exequente se quedou inerte, certificado 

às fls. 246.

 É o relatório.

D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo às fls. 

165/167, o qual foi homologado às fls. 210.

Consta do referido acordo que a parte exequente concordou em receber, 

para a liquidação da dívida, o valor de R$ 8.862,19, depositados 

judicialmente.

As partes ainda convencionaram que, caso os valores depositados 

judicialmente não atingissem o valor acima, a parte executada se 

comprometeria a complementar o quantum, no prazo máximo de cinco dias, 

por meio de boleto bancário expedido pela parte exequente.

 Ao requerer o cumprimento da sentença às fls. 237, a parte exequente 

alegou o inadimplemento do acordo pela parte executada, alegando ainda 

que “este juízo deixou de intimar a parte autora, ora executada, para 

pagamento referente ao montante restante para quitação da dívida”.

Ora, em nenhum momento foi solicitado a este juízo que intimasse a parte 

executada para pagar o montante remanescente para quitação do acordo. 

Ademais, conforme acima já explanado, nos termos da cláusula 3ª do 

acordo, competia à parte exequente expedir boleto bancário à parte 

executada, do valor complementar, caso os valores depositados 

judicialmente não atingissem o montante de R$ 8.862,19.

Contudo, a parte exequente não comprovou que cumpriu o disposto na 

cláusula 3ª do acordo, ou seja, de que tenha expedido boleto bancário à 

parte executada do valor faltante, para pagamento.

 Logo, a parte exequente não pode exigir o cumprimento da obrigação da 

parte contrária sem antes cumprir sua obrigação. É o que dispõe o art. 476 

do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes 

de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Portanto, diante do não cumprimento pela parte exequente de sua 

obrigação estipulada na cláusula 3ª, o título judicial exequendo ainda não é 

exigível, devendo, portanto, ser acolhida a impugnação ao cumprimento de 

sentença, com a consequente extinção do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. Em se tratando de obrigações 

bilaterais, recíprocas, a ausência da contraprestação do exeqüente, 

determinada no processo de conhecimento, acarreta a inexigibilidade do 

título, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, 

forte no art. 475-L, II, do CPC. Precedentes do STJ e do TJRS. APELAÇÃO 

IMPROVIDA”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70060230869, Décima Primeira 

Câmara Cível, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 

08/10/2014).

 Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

239/245 e, por consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 

924, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 24 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256573 Nr: 21917-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE ASSIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256573.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 10088-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENI SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120193.

Natureza: Execução.

 Exequente: Alimentos Masson LTDA.

Executada: Ageni Sampaio da Silva.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Alimentos 

Masson LTDA em face de Ageni Sampaio da Silva, ambos qualificados.

Às fls. 50 foi realizado o arresto de alguns bens, avaliados em R$ 

7.720,00, tendo a parte Executada sido citada na mesma oportunidade.

Realizados vários atos processuais, foi deferida a adjudicação dos bens, 

às fls. 126.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 162 de 678



Às fls. 191, após a realização de vários outros atos processuais, a parte 

Exequente renunciou ao crédito remanescente, requerendo a adjudicação 

dos bens e, após, a homologação da renúncia e extinção do processo.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Primeiramente, válido destacar que os bens arrestados já foram 

adjudicados em favor da parte Exequente, conforme auto de adjudicação 

às fls. 129, estando os bens na posse do Exequente, de acordo com a 

certidão de fls. 193.

Ademais, tendo a parte Exequente renunciado expressamente ao crédito 

às fls. 191, a medida que se impõe é a extinção da execução, nos termos 

do art. 924, IV, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo a renúncia à pretensão formulada na ação e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea c, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Exequente, nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281077 Nr: 1182-20.2014.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.Lucas do Rio Verde-MT, PARANA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELÍ PEREIRA DE SIQUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281077.

Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do valor devido ao distribuidor, sob pena de 

devolução da presente missiva.

Após, diante do petitório 53, defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154465 Nr: 3097-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR 

SCHEFER FERNANDES, JANDIRA DE MARI FERNANDES

 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:

 Autos nº: 154465.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão do feito formulado às fls. 134, até a 

decisão do Tribunal de Justiça nos autos da ação revisional (cód. 

145291).

Após, intime-se a parte Exequente para apresentar nova memória de 

cálculo, nos exatos termos do acórdão a ser proferido.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248982 Nr: 15761-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E P DE JESUS ME, Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 248982.

Vistos,

Às fls. 71 a parte Exequente pugnou pela intimação do Executado com 

hora certa, quanto a penhora e avaliação realizada.

Isto posto, cumpre-me pontuar que a intimação com hora certa prescinde 

de determinação judicial, cabendo ao próprio Oficial tomar a medida em 

caso de suspeita de ocultação.

Assim, que seja realizada mais uma tentativa de intimação do Executado.

Não sendo o Executado intimado, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a intimação com hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Saliento ainda que, tratando-se de penhora sobre bem imóvel, necessário 

se faz intimar o respectivo cônjuge do Executado, se houver, salvo se 

forem casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do 

art. 842, do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271170 Nr: 2140-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS VITORIA ALTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271170.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 40 (quarenta) dias (fls. 41).

 Decorrido o prazo de 40 (quarenta) dias sem qualquer manifestação da 

instituição financeira, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

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

Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 11234-11.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT, JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº. 151115.

Vistos,

Inicialmente, proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 

348 da CNGC, posto que o feito passou à fase de cumprimento de 

sentença.

Ademais, tendo em vista que o banco Executado apesar de devidamente 
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intimado, não realizou o pagamento da quantia devida, intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar memória de cálculo 

atualizada, já acrescida do valor dos honorários advocatícios fixados 

nesta fase e da multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Haja vista que o Executado não efetuou o pagamento voluntário, fica 

desde já determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de 

dinheiro, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 10853-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MIGUEL GRAMULHA NETO, ELSA 

SANTINELO GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 242494.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 30 (trinta) dias (fls. 177).

 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da 

instituição financeira, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

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

Às providências.

 Tangará da Serra -MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275536 Nr: 5406-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A, MARCIO RUTILLI GUARDA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

PASQUINI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CARLOS ALBERTO 

PASQUINI, MCAMPOS PARTICIPAÇÕES LTDA, MICHELY FEITOSA MENDES 

CAMPOS, Marcelo Campos Martins, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, 

MARCELO MACHADO DIAS, Nogueira Dias Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:05792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 275536.

 Vistos,

 Nortox S/A, às fls. 36/41, interpôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 33, que determinou a inclusão de Marcio Rutilli Guarda Lara 

no polo ativo da demanda.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 

42.

 No mérito, os presentes embargos merecem acolhimento, para sanar o 

vício suscitado.

Em síntese, alega a parte Exequente Nortox S/A que firmou termo de 

cessão de crédito, cedendo os direitos sobre os créditos a receber nesta 

execução à Marcio Rutilli Guarda Lara.

Nesse sentido, requereu a alteração do polo ativo da execução, para 

constar apenas o cessionário, quem seja, Marcio Rutilli Guarda Lara, e 

devendo proceder a exclusão da Nortox S/A.

Isto posto, tendo em vista o termo de cessão de crédito, juntado às fls. 32, 

entendo que os embargos de declaração opostos são necessários para 

esclarecer a decisão ora embargada.

 Assim, sem mais delongas, para que não haja controvérsia, acolho os 

embargos de declaração de fls. 36/41, para aclarar a decisão de fls. 33, e 

determino a substituição da parte Exequente, fazendo constar no polo 

ativo apenas Marcio Rutilli Guarda Lara.

Ademais, determino ainda retificação do polo passivo, haja vista que 

houve a inclusão de Marcio Rutilli Guarda Lara de maneira equivocada, eis 

que o mesmo não está sendo executado.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266642 Nr: 29560-43.2017.811.0055

 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: SEBASTIÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO PARECIS, GRUPO SCHEFFER - 

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B

 Autos nº: 266642.

Vistos,

Intime-se a parte Requerente para se manifestar sobre a petição de fls. 

51, que trata de possível composição com apenas uma das Requeridas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, em caso de 

inércia, será o acordo homologado e o processo será extinto.

Com a manifestação ou permanecendo inerte, certifique-se a Srª. Gestora 

e voltem-me conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190944 Nr: 7479-71.2015.811.0055

 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: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 190944.

 Vistos,

 Como não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro grau, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as 

contrarrazões.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62129 Nr: 3672-24.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA REBECA GOMES, LUCINEIA REBECA 

GOMES, PAULO VALDECIR FLORES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 62129.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

 Executados: Lucineia Rebeca Gomes e Outro.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de Lucineia Rebeca Gomes e Paulo Valdecir 

Flores Gomes, todos devidamente qualificados nos autos.

Praticados vários atos processuais, as partes, às fls. 198/199, 

comunicaram a composição amigável e requereram a extinção da 

execução.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 198/199, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo 

extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas remanescentes, se houver, conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132560 Nr: 2425-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA RUBIA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 132560.

Vistos,

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

manifestar sobre as petições de fls. 363/364, que trata de possível 

composição entre as partes, haja vista que a mesma não assinou a 

petição, bem como para que informe se houve o cumprimento da 

obrigação pela parte Executada, com a advertência de que, em caso de 

inércia, será o acordo homologado e o processo será extinto pelo 

cumprimento da obrigação.

Com a manifestação ou permanecendo inerte, certifique-se a Srª. Gestora 

e voltem-me conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181450 Nr: 23543-93.2014.811.0055

 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: ACAA, ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS - VRG LINHAS AEREAS 

S.A FILICA CGB CUIABA, RCI TRAVEL ALL WORLD VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT Nº8.117, SERGIO QUISSAK - OAB:131729/SP

 Autos nº: 181450.

 Vistos,

Tratando-se de valor incontroverso, autorizo o levantamento dos valores 

depositados judicialmente pela requerida VRG Linhas Aéreas S/A, 

mediante a expedição de competente alvará em favor da parte requerente, 

a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 244.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Após, intimem-se as empresas requeridas para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem acerca do valor remanescente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235959 Nr: 2525-11.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279

 Autos nº: 235959.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 147/150. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.
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 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141011 Nr: 327-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLA KRUG

 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: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 141011.

 Vistos,

 Mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado entre as 

partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual recebo o 

pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. fls. 67/68.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 4511-20.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCSDCF, SV, ACDB, FGB, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 49442.

 Vistos,

Inicialmente, determino que seja retirado os autos do segredo de justiça, 

eis que a regra é a tramitação pública dos atos processuais, sendo o 

segredo de justiça apenas para casos excepcionais, tais como listados 

nos incisos do art. 189 do Código de Processo Civil, não sendo o presente 

caso hipótese de segredo de justiça.

Ademais, defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD e ANOREG, uma vez eventuais bens imóveis podem ser 

buscados diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI 

local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276249 Nr: 5876-55.2018.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276249.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Honda S/A.

Requerido: Francisco Lopes de Souza.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 05 de abril de 2017 

por Banco Honda S/A em face de Francisco Lopes de Souza, ambos 

devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/27.

Às fls. 28 foi oportunizada a emenda da inicial para comprovar a mora.

 Contudo, às fls. 31 foi certificado o decurso de prazo para que a parte 

requerida comprovasse a mora do devedor.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a parte autora embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não comprovou a constituição em 

mora do devedor, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 166 de 678



depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Isso porque, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Acerca da caracterização da mora do devedor, o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n° 911/69, dispõe que:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário.

 Nessa esteira, entendo que é indispensável que a carta seja entregue no 

endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja 

recebida por terceiro.

No caso dos autos, foi oportunizada a parte requerente a comprovar a 

mora. Contudo, esta não comprovou a mora do devedor, conforme 

certidão às fls. 31.

Ademais, a ação de busca e apreensão tem rito próprio, qual seja, 

decreto-lei 911/69, o qual aduz que o credor fiduciante deve seguir alguns 

requisitos específicos, como por exemplo, expedir notificação extrajudicial 

para o domicílio do devedor fiduciário, assim, como não foi preenchido os 

requisitos legais, não é possível conceder a respectiva tutela de urgência.

 Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501962, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015) (Original sem grifo)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 320, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221470 Nr: 11258-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLA E RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221470.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 60, determino a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272303 Nr: 2860-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272303.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerida: Lucilene Gomes da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Lucilene Gomes da Silva, ambos 

devidamente qualificados, com fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia.

 Deferida a liminar às fls. 21/22, o veículo foi apreendido e depositado, bem 

como foi realizada a citação pessoal da Requerida, conforme fls. 28/30.

 Executada a liminar, a Requerida às fls. 32/33 informou a quitação integral 

da dívida, requerendo a devolução do bem.

Às fls. 42/44, a parte Requerente alegou que a Requerida não efetuou o 

pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios e às 

custas processuais, requerendo, desta forma, a complementação do valor 

remanescente e a expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente.

A Requerida realizou o pagamento da quantia remanescente para purgar a 

mora, conforme certidão e documentos de fls. 45/48.

Às fls. 49 foi determinada a restituição do veículo à Requerida, no prazo 

de 72 horas.

A Requerente, às fls. 55/56, concordou com os valores depositados pela 

Requerida, para fins de purgação da mora, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento da quantia, bem como informou que já houve a 

restituição do bem à Requerida, conforme declaração de retirada do 

veículo devidamente assinada.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Diante do pagamento da integralidade do débito, em conformidade com § 

2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, tem-se que a Requerida 

reconheceu a procedência do pedido.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

 Quanto às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes já foram arbitrados no despacho inicial (fls. 22), tendo a parte 

Requerida já recolhido o valor dos honorários juntamente com a purgação 

da mora.

 Diante da purgação integral da mora, verifico que o veículo outrora 

apreendido já fora devidamente restituído à Requerida, conforme 

documento de fls. 56/vº.

Ademais, em que pese a declaração da Requerida quanto a existência de 

avarias na devolução de bem, entendo que referida discussão, caso 

necessária, deverá ser realizada em uma ação autônoma, posto que a 

natureza jurídica da ação de busca e apreensão não comporta instrução 

probatória. Nesse sentido, tem se manifestado o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

COBRANÇA DE PARCELA QUITADA - PRECLUSÃO TEMPORAL – 

REPETIÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA HÁ QUASE UM ANO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – RESTITUIÇÃO DO BEM COM AVARIA – 

DANOS MATERIAIS - DEVE SER EXAMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

 Preclusão é a perda de uma faculdade processual pela desídia da parte; 

não se admite a interposição de recurso contra matéria decidida muito 

anteriormente e repetida pela parte somente para provocar novo ato 

decisório, cujo teor é idêntico ao já prolatado.

É sabido que a ação de busca e apreensão tem natureza executiva, cuja 
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essência não se coaduna com a instrução probatória necessária à 

comprovação dos danos ocasionados no veículo durante o período que 

ficou apreendido. A composição dos danos deve ser examinada sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa e precedida de instrução 

probatória capaz de fixar sua existência e extensão.

(Ap 120609/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 07/03/2018)

 Assim sendo, desde já defiro à parte Requerente, o levantamento dos 

valores depositados judicialmente, mediante a expedição de alvará judicial, 

a serem depositados nas contas bancárias indicadas às fls. 55.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237261 Nr: 4294-54.2017.811.0055

 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: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. DA SILVA E CIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 237261.

 Vistos,

 Indefiro o pedido formulado às fls. 86, haja vista que a citação de pessoa 

jurídica deve ser realizada na pessoa com poderes de gerência geral ou 

de administração ou, ainda, do funcionário responsável pelo recebimento 

de correspondências, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC.

Assim, diante da informação de que o Sr. Cristione não é mais sócio da 

empresa Requerida, bem como que não é parte no feito, entendo que o 

mesmo não tem legitimidade para representar a Requerida, eis que não 

mais integra o quadro social da empresa.

 Isto posto, intime-se a parte Requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de julho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 6699-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA, 

PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 158103.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 92, determino a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111534 Nr: 1767-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME

 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: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 Autos nº: 111534.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 194, determino a suspensão da execução por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117024 Nr: 7068-38.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: GENTIL DEL COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 117024.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Gentil Del Col.

 Executado: Ivanildo dos Santos Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Gentil 

Del Col em face de Ivanildo dos Santos Silva, em que, realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a realização de acordo 

extrajudicial, homologado às fls. 123, sendo requerida a suspensão do 

feito até o cumprimento integral acordo entabulado.

 Às fls. 127/128, a parte executada informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte executada satisfeito integralmente a obrigação, entendo que 

o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinta a ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 
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Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171722 Nr: 13667-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILCE MASCENA RAMALHO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171722.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 113, determino a suspensão da execução por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106830 Nr: 5542-70.2008.811.0055

 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: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, JOÃO 

AUGUSTO FREITAS GONÇALVES - OAB:7490, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ 

- OAB:MT. 13.393, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº. 106830.

Vistos,

 Defiro a dilação requerida às fls. 347 pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 Ademais, cumpre-me consignar que embora a presente ação de busca e 

apreensão tenha sido ajuizada há mais de 14 anos, esta só teve seu 

prosseguimento no ano de 2016, após o julgamento da ação revisional, já 

tendo sido realizada várias buscas do bem alienado fiduciariamente.

 Sendo assim, decorrido o prazo concedido sem cumprimento da medida 

liminar, intime-se a parte autora para requerer providência com o fim de 

ultimar o feito, sob pena de extinção, valendo ser registrado que não 

houve pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, nos termos do art. 4º, do Dec.-Lei nº 911/69.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da Meta 

2/2018 do CNJ.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253816 Nr: 19793-78.2017.811.0055

 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: LAYS SILVA TITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRIMORI MOVEIS E DECORAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 253816.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201249 Nr: 15714-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 Autos nº: 201249.

 Natureza: Prestação de Contas.

 Requerente: Claudeci Aparecido da Silva.

 Requerido: Aymoré Crédito Financ. e Investimento S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de prestação de contas, em sua segunda fase, movida 

por Claudeci Aparecido da Silva em face de Aymoré Crédito Financiamento 

e Investimento S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

 Julgada procedente a ação, em sua primeira fase (fls. 32/33), foi 

determinada à parte requerida que efetuasse a prestação de contas, no 

prazo de 15 dias, na forma determinada pelo art. 551 do Código de 

Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as apresentadas 

pelo autor.

 A parte requerida apresentou contas às fls. 37/46, as quais foram 

impugnadas pela parte autora às fls. 87/92.

 Às fls. 96/98 a parte requerida se manifestou em relação à impugnação 

apresentada pela parte autora.

 Às fls. 99/100 a impugnação apresentada pela parte autora foi 

parcialmente acolhida, sendo determinado que a parte requerida 

apresentasse nova prestação de contas, nos seguintes termos: 

considerar liquidada a parcela de nº 7; abater do débito as cinco parcelas 

depositadas judicialmente na ação revisional em apensa (cód. nº 146787); 

e apresentar cópia legível da nota de arrecadação do leilão.

 Às fls. 102/113 a parte requerida apresentou nova prestação de contas 

nos termos determinado na decisão de fls. 99/100, bem como apresentou 

cópia legível da nota de arrecadação do leilão.

 A parte autora foi intimada, tanto por seu advogado como pessoalmente, 

para se manifestar acerca da nova prestação de contas apresentada, 

contudo, em ambas as oportunidades quedou-se inerte, conforme 

certidões de fls. 116 e fls. 124.

 Às fls. 120/121 a parte requerida pugnou pelo julgamento da ação, 

considerando as contas boas, com a condenação da parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

 No que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados na primeira fase, 

a parte requerida efetuou seu pagamento às fls. 85, tendo o advogado 

credor levantado o valor às fls. 115, mediante alvará judicial.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.
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 Inicialmente, pontuo que a possibilidade de obtenção da prestação de 

contas em face da parte requerida, em prol da parte autora, restou 

suficientemente discutida na primeira fase da presente ação.

 Esta segunda fase do procedimento, visa à apreciação das contas 

prestadas, como corolário lógico da obrigação de prestá-las afirmada na 

primeira fase, a qual deverá observar o disposto no art. 551 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “As contas do réu serão apresentadas na forma 

adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os 

investimentos, se houver”.

 No caso em apreço, as primeiras contas apresentadas pela parte 

requerida não estavam adequadas, razão pela qual, às fls. 99/100 foi 

determinada a apresentação de novas contas, observando-se as 

incoerências verificadas.

 Desta feita, às fls. 102/113 a parte requerida apresentou nova prestação 

de contas, nos termos da decisão de fls. 99/100, sendo certo que esta 

prestação de contas não foi impugnada pela parte autora.

 Diante disso, entendo que para todos os efeitos houve a prestação das 

contas pela parte requerida e por consequência, o cumprimento da 

obrigação estabelecida na sentença da primeira fase.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS PRESTADAS QUE 

SE REVELAM BOAS. SENTENÇA MANTIDA. I - A ação de prestação de 

contas possui duas fases. Na primeira delas é apreciada a existência ou 

não do dever de prestar contas, enquanto que, na segunda, em sendo o 

caso, a obtenção efetiva das contas devidas, com o julgamento de sua 

adequação e a formação do título executivo a respeito do saldo apurado 

em favor de uma das partes. II - A apresentação das contas não exige um 

modelo rígido, sendo necessário apenas que se demonstrem, de forma 

clara e inequívoca, os valores iniciais, os recebimentos, os pagamentos e 

o saldo final apurado. No caso, as contas prestadas satisfazem 

plenamente as exigências do art. 917 do CPC/73, estando o demonstrativo 

instruído com cópias de documentos comprobatórios da origem dos 

lançamentos. III - Apresentadas as contas pela parte ré e julgadas elas 

boas, inegavelmente restou a parte autora vencida na segunda fase da 

ação, já que o provimento buscado não teve resultado positivo, ou seja, 

nenhum crédito em seu favor, pelo contrário, restou constatada a 

existência de débito, de modo que a demanda não lhe trouxe qualquer 

proveito, motivo pelo qual, deve suportar o ônus do decaimento, 

consoante art. 85 do CPC. Apelo Desprovido”. (TJRS. Apelação Cível nº 

70075062232, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 27/09/2017).

 Ante o exposto, homologo as contas prestadas pela parte requerida às 

fls. 102/112, e, julgo procedente a segunda fase da ação de prestação de 

contas.

 Considerando que as contas prestadas pela parte requerida foram 

julgadas boas, a parte autora restou vencida na segunda fase da ação, 

razão pela qual, condeno a parte autora a pagar custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da parte autora 

litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146787 Nr: 6532-22.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº: 146787.

 Vistos,

 Considerando que os valores depositados judicialmente já foram 

levantados pela parte credora (fls. 331) e tendo em vista que nada mais 

foi requerido pelas partes, determino o arquivamento do feito, com as 

baixas pertinentes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237336 Nr: 4350-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ GIANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA APARECIDA 

PAULINO - OAB:261177

 Autos nº: 237336.

Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco do Brasil S/A.

Requerida: Claudio Luiz Gianotto.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

Banco do Brasil S/A em desfavor de Claudio Luiz Gianotto, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Deferida a liminar às fls. 44, o requerente se manifestou nos autos mesmo 

sem ser citado (fls. 61).

Às fls. 69/71, as partes informaram a realização de um acordo, pugnando 

pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 69/71.

Ademais, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

cumprimento do acordo, eis que já decorreu o prazo previsto para 

quitação do mesmo, com a advertência de que o processo será extinto 

pelo pagamento em caso de inércia.

Honorários conforme acordado, quanto as custas, se houver, ficam as 

partes dispensadas destas, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248149 Nr: 15221-79.2017.811.0055

 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): JOSÉ MARIANO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a expedição de Carta Precatória, intimo a 

parte autora para recolher as custas processuais e a taxa judiciária, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253810 Nr: 19783-34.2017.811.0055

 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: ALINE APARECIDA SILVA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 253810.

 Natureza: Obrigação de fazer c.c. indenização.

 Requerente: Aline Aparecida Silva Roberto.

 Requerido: Banco Itaucard S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização danos morais, 

com pedido de tutela antecipada ajuizada em 21 de julho de 2017 por Aline 

Aparecida Silva Roberto em face de Banco Itaucard S.A., ambos já 

qualificados.

Alegou a parte autora que, em meados de 2011, firmou com a parte 

requerida o contrato nº 30410/00000060490166-0, para financiamento do 

veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa: APK70112, alegando que em 

13/06/2013 quitou antecipadamente o financiamento.

 Contou que após realizar a quitação do contrato, vendeu o veículo, tendo 

realizado a transferência do veículo e emitido os novos documentos em 

nome do comprador, sem que existisse qualquer restrição, ainda no ano 

de 2013.

Relatou que a partir do ano de 2016 passou a contar no registro do 

veículo, a existência de alienação fiduciária incluída pela parte requerida, 

sendo que a partir de então, o novo proprietário não consegue obter o 

novo CRLV do veículo.

Afirmou que procurou a parte requerida para solucionar essa questão 

administrativamente, no entanto, não obteve êxito.

 Diante desses fatos, requereu a antecipação de tutela para determinar 

que o banco réu promovesse a exclusão do gravame. No mérito, pugnou 

pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), a 

título de danos morais.

Pugnou ainda pela inversão do ônus da prova e pela concessão da 

gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 17/33.

A inicial foi recebida às fls. 34/39, ocasião em que foi deferida a tutela de 

urgência postulada e determinado a exclusão do gravame, no prazo de 72 

horas. Foi deferida também a inversão do ônus da prova, sendo 

determinado que o requerido apresentasse o contrato original.

Às fls. 42/43 a parte autora informou o descumprimento da liminar.

 Às fls. 45 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 48/51, alegando, 

inicialmente, a necessidade de revogação da tutela antecipada, o excesso 

do valor da multa arbitrada.

 No mérito, alegou que a parte autora pleiteia valor de indenização 

desproporcional as extensões do dano. Sustentou que não é qualquer ato 

antijurídico que enseja o dever de indenizar, bem como afirmou que adotou 

providências para minimizar o problema da parte autora.

 Ao final, requereu a improcedência da ação.

 A contestação foi impugnada às fls. 51/57.

Determinada a especificação das provas (fls. 63), as partes informaram 

não possuírem outras provas para produzir e requereram o julgamento 

antecipado da lide (fls. 64 e fls. 68).

Às fls. 69/72 aportou o acórdão que julgou improcedente o recurso de 

agravo de instrumento interposto pela parte requeria em face da decisão 

que deferiu a tutela de urgência.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não havendo questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Pretende a parte autora a condenação da parte requerida a obrigação de 

fazer consistente na exclusão do gravame de alienação fiduciária do 

veículo Fiat/Strada Fire Flex, placa: APK70112, bem como sua condenação 

em indenização por danos morais, em razão dos transtornos sofridos com 

a inclusão indevida do gravame.

 A parte requerida, em sua contestação, se limitou a alegar que a parte 

autora pleiteia valor de indenização desproporcional as extensões do 

dano, que não é qualquer ato antijurídico que enseja o dever de indenizar 

e que teria adotado providências para minimizar o problema da parte 

autora.

 Em nenhum momento a parte requerida refutou a alegação de que o 

gravame inserido era indevido, restando, portanto, incontroverso esse 

fato.

Nessa esteira, com base na farta prova documental coligida aos autos, 

constato a conduta perpetrada pela parte requerida em desfavor da parte 

autora, consubstanciada na inclusão indevida do gravame de alienação 

fiduciária, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e o dano 

moral suportado por ela suportado.

 Ademais, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos 

serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à 

prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 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.”

 Dessa forma, a responsabilidade da parte requerida é objetiva, sendo 

necessária a demonstração apenas do dano e da relação de causalidade, 

conforme se infere, inclusive, da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DO AUTOR – 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA – 

DESERÇÃO CARACTERIZADA – INDENIZATÓRIA - INCLUSÃO INDEVIDA 

DE GRAVAME EM VEÍCULO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Revogado 

os benefícios da justiça gratuita e não atendida a determinação de 

recolhimento do preparo, a deserção é medida que se impõe. 2-O fato de 

ter inserido gravame indevido no veículo adquirido pelo recorrido, 

impedindo-a de exercer os direitos inerentes à propriedade, caracteriza os 

danos morais pleiteados. 2 - Cuida o caso de responsabilidade objetiva, 

porquanto se trata de falha na prestação de serviços por parte do 

recorrente, que, independentemente de ter procedido com negligência ou 

imprudência, efetuou lançamento de inclusão de gravame indevido. 3- 

Devidamente caracterizado o dever de indenizar, entendo que o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado dentro dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, devendo assim ser mantido.” (Ap 

159508/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015) (grifo 

nosso).

 Assim, diante da inclusão indevida do gravame de alienação fiduciária no 

veículo, caracterizado está o dano moral pleiteado.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCLUSÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM REGISTRO DE VEÍCULO SEM JUSTA CAUSA E EM NOME 

DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

DANO MATERIAL COMPROVADO APENAS QUANTO AO PAGAMENTO DA 

TAXA COBRADA PELO DETRAN - REDUÇÃO DO QUANTUM ATRIBUÍDO 

AO DANO MORAL - MANTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

PREQUESTIONAMENTO - DEVER DA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 - É de inteira responsabilidade da instituição financeira o 

registro indevido de gravame de alienação fiduciária. No caso, não há 

justa causa para a inclusão do gravame no veículo adquirido pelo autor da 
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demanda, sendo incontroverso que o óbice para transferir o domínio 

resultou em inegável abalo psicológico, além de ter gerado danos de 

ordem material. 2 - O dano material deve ter intrínseca relação com os 

fatos narrados na petição inicial. No caso, o demandante não conseguiu 

demonstrar que a viagem de Cuiabá para Campo Grande foi realizada com 

o único objetivo de tentar resolver o impasse no Detran/MS. Todavia, 

havendo prova inequívoca de que o demandante terá que pagar taxa pelo 

atraso na transferência do veículo, e sendo a demora atribuída à 

instituição financeira, apenas o valor referente à taxa deve ser repassado 

ao demandante. 3 - O dano extrapatrimonial é in re ipsa, pois decorre do 

próprio fato, dispensando a produção de prova. Pelas circunstâncias do 

caso concreto, o grau de culpa do Banco, e atentando-se para a sua 

dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da 

vítima, o valor de R$ 8.000,00 (dois mil reais) é suficiente para o mister. 4 - 

Por se tratar de relação extracontratual, haja vista que o Apelado não 

mantinha relação jurídica com o Apelante, a sua incidência deve ser a 

partir do evento danoso, conforme Enunciado n. 54 da Súmula do STJ. 5 - 

O ônus de prequestionar é da parte, e não do julgador.” (Ap 121545/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – RECURSOS 

DESPROVIDOS. A inclusão indevida de gravame sobre o veículo adquirido 

pelo autor, impedindo seu proprietário dele livremente dispor, caracteriza 

os danos morais pleiteados. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, tendo sido adequadamente fixado no caso.” (Ap 1051/2015, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)(grifo nosso).

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que o requerido não provou a inexistência do defeito e nem a 

culpa exclusiva da requerente ou de terceiro, resta agora ser discutido o 

valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor do autor.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para impor à parte requerida a obrigação de fazer consistente no 

cancelamento do gravame pendente sobre o veículo Fiat/Strada Fire Flex, 

placa: APK70112, renavan nº 00942370031, bem como condenar ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 

pelos danos causados a parte autora, ficando confirmada a liminar 

concedida às fls. 34/39.

Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o 

julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima, com 

fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil 

condeno a parte requerida ao pagamento, por inteiro, das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor 

da condenação.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Autos nº: 145007.

 Vistos,

Recebo como cumprimento de sentença o pedido formulado às fls. 340. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253908 Nr: 19831-90.2017.811.0055

 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: ELIZABET DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 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

 Autos nº: 253908.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do 

Código de Processo Civil, e de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão), 

observando-se que a parte autora já apresentou o rol às fls. 93.

 Após a produção da prova oral, analisarei acerca da necessidade de 

realização de prova pericial. Registro que a alteração da ordem da 

produção das provas não acarretará em nenhum prejuízo às partes, além 
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do que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza ao juiz a alterar 

a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) ação ou 

omissão do requerido; b) existência de dano; c) extensão do dano; e c) 

nexo de causalidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 15 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261019 Nr: 25657-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERRERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261019.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 37.

Sem prejuízo, determino a inclusão, via RENAJUD, de restrição de 

transferência e circulação no veículo indicado às fls. 14, para garantia da 

execução.

Após, decorrido o prazo, seja a parte Exequente intimada para, no prazo 

de 15 dias, dar prosseguimento ao feito, indicando bens da parte 

Executada passíveis de penhora.

 Caso permaneça inerte, a execução será suspensa por 01 ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194898 Nr: 10781-11.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANI CLEDI RUPPEL ME, VALERI POTRICH 

JUNIOR

 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: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Autos nº: 194898.

 Vistos,

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no juízo deprecado, sob pena 

de devolução da missiva.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254538 Nr: 20322-97.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254538.

Vistos,

 Considerando que o Requerido, citado por hora certa, quedou-se inerte 

nos autos, conforme certidão de fls. 41, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual como curadora especial do Requerido, com fulcro no inciso II do 

art. 72 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 2282-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Autos nº: 103482.

 Vistos,

 Conforme se infere dos autos, às fls. 687 determinei que a parte 

requerida apresentasse, no prazo de 15 dias, extratos bancários com a 

discriminação detalhada dos lançamentos, da conta corrente nº 10.255-5, 

agência nº 669-6, do período de setembro de 1987 a setembro de 2007.

 No entanto, às fls. 1091/1270 a parte requerida apenas juntou cópias, 

muitas delas ilegíveis, de extrato codificado, não cumprindo, assim, a 

determinação de fls. 687.

 Conforme salientou a parte autora às fls. 1283/1284 ela possui cópia 

legíveis dos extratos, porém, eles também apenas apresentam o código da 

operação, não contendo a descriminação.

 Desse modo, como última diligência deste juízo, determino que a parte 

requerida, no prazo de 15 dias, esclareça o que se referem as 

abreviações e códigos utilizados nos extratos juntados nos autos, para 

que seja possível ao autor prestar suas contas.

 Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, prestar suas 

contas, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264146.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Tarumã II LTDA.

Requerida: Deborah Santos Ruedell.
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Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Tarumã II LTDA em desfavor de 

Deborah Santos Ruedell, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 100/104, 

informaram a realização de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 100/104.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até 25.06.2022, prazo para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 313, II, do CPC.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277953 Nr: 7363-60.2018.811.0055

 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: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277953.

Vistos,

Oficie-se o INSS para informar quem eram os dependentes cadastrados 

em nome do de cujus Toni Wellington Lifonso Barbosa, CPF n.º 

050.189.741-09, bem como eventual saldo do benefício previdenciário.

Após, novamente conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279869 Nr: 8912-08.2018.811.0055

 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: VALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, TIM CELULAR S/A, ITAPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.37 para citação e intimação da requerida Tim Celular S/A - constando 

como motivo: não existe o número, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos para 

que sejam enviados ao setor de matéria imprensa, a fim de ser a parte 

autora intimada a manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166061 Nr: 5185-80.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SAVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 135, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153928 Nr: 2569-69.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENICE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 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 petição de fl. 171, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169185 Nr: 10047-94.2014.811.0055

 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: IOSDETE DO CARMO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 128, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117530 Nr: 7504-94.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariston Pereira Costa

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 179, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132820 Nr: 2716-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE AZEVEDO DA SILVA

 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:

 Certifico que, considerando o lembrete de juntada do Protocolo n. 

A-217847, de 07/03/2018, vinculado a estes autos, bem como pela não 

localização do mesmo e, pela informação "Anulação de Protocolo" no 

sistema de protocolo, intimo a parte autora para que, no prazo legal, 

apresente cópia do referido protocolo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205777 Nr: 19406-34.2015.811.0055

 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: MARTA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206863 Nr: 20446-51.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABET LIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205609 Nr: 19235-77.2015.811.0055

 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

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA BESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 283848 Nr: 12178-03.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12178-03.2018.811.0055 (Cód. 283848)

VISTOS,

Considerando os requisitos da petição inicial previstos no artigo 319, 

incisos II e VII do Código de Processo Civil, faculto à parte autora, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a peça inaugural acerca da opção 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, bem 

como para que informe o endereço eletrônico do autor.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188889 Nr: 5767-46.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PEREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139489 Nr: 9975-15.2011.811.0055

 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: ANA BRUNHOLI FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018
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 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127609 Nr: 6546-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requisição de fls. 100 foi devolvida pelo Egrégio TRF1 sob 

a justificativa de que o valor ali constante excede à 60 (sessenta) salários 

mínimos, conforme corrobora o "print" da tela que segue anexo, sendo 

assim, intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco)dias, diga 

sobre o prosseguimento do feito, especialmente acerca de eventual 

renúncia dos valores excedentes. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257922 Nr: 23140-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR UTZIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

504,00 (quinhentos e quatro reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 46/47. 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140324 Nr: 10878-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER, ELEONOR 

OGLIARI, JADIR AGNALDO PFITSCHER, ANTONIO DILCEU GUZATTI, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO - OAB:9.183-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA 

- OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos,

I - Proceda-se o levantamento dos valores depositados pelas partes a 

titulo de honorários sucumbênciasi devidos.

II - Considerando-se a ausência de fixação especifica dos honorários 

devidos por cada litisconsorte inviável a exoneração por pagamento 

parcial ante a solidariedade entre os litigantes sucumbentes, nos termos 

do § 2 do artigo 87 do CPC.

Outrossim, para o prosseguimetno do feito, intimem-se as partes para que 

apresnete memoria de calculo do saldo remanescente ou manifestem 

quanto a eventual aceitação dos valores depositados para quitação da 

integralidade do débito..

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227468 Nr: 16227-58.2016.811.0055

 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: FRANCISVALDO SANDER SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO, LEANDRO 

LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Autos: 227468

Vistos ,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em relação a 

decisão que fixou os pontos controvertidos e provas a serem produzidas 

destacando que a mesma indica que os requeridos solicitaram a produção 

de prova pericial, bem como omissão do juízo quanto a apreciação da 

desistência das partes quanto a produção de prova oral..

É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos sendo patente a existência de erro material no 

relatório da decisão devendo ser delcarado que de fato a solicitação de 

prova pericial partiu do autor e não do requerido.

Contudo, nos demais pontos visto que a ausência de requerimento e o 

desinteresse das partes na produção de provas não obstam a produção 

da mesma pelo Juízo, , com fulcro no artigo 370 do CPC, sendo certo que a 

colheita do depoimento pessoal das partes a análise dos celulares e até 

eventualmente a pericia se mostram necessárias para elucidação quanto a 

prática ou não das ofensas indicadas na inicial

Assim, de rigor a integração da decisão apenas para consignar que a 

prova pericial foi solicitada pela parte autora e não pela parte requerida.

Permanecendo o restante da decisão na forma em que foi prolatada, 

procedam-se o cumprimento integral da decisão..Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 24 de julho de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139025 Nr: 9469-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 
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OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a exequente para que promova o prosseguimento do feito, com 

a indicação de bens penhoraveis, no prazo de 15 (quinze) dias, BEM 

COMO QUANTO A INFORMAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA ACOSTADA AS 

FLS. 255-259.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o 

efetivo prossegimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos 

termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282122 Nr: 10731-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA KARINA DE JESUS TESTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AVELINO AZOMAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO: não efetuei a penhora pois a parte autora não os indicou 

bem como não encontrei bens penhoráveis na residência do devedor, não 

efetuei as buscas pois os órgãos públicos somente efetua com oficio 

especifico do MM. Juiz do feito, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 4217-11.2018.811.0055

 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: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA, ALFREDO EDSON 

LUSCENTE, MARIA APARECIDA LUSCENTI, HELOISA ROSA LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADA 

AS FLS. 72, ONDE O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICOU QUE NÃO FOI 

POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA IMOBILIARIA 

747 E DA PARTE CONFINANTE ERICH REESE, PELO MOTIVOS 

ELENCADOS NA SUA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS., 72/72 VERSO, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203226 Nr: 17284-48.2015.811.0055

 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: PAULA REGINA TATSCH, SERGIO LEONARDO TATSCH 

PEREIRA, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 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: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 para avaliação que apesar de não ser matéria apta a alterar o julgamento 

do mérito ou obstar sua apreciação deve ser de fato analisada por este 

juízo.Assim, de rigor a integração da sentença a qual acrescento o 

seguinte o seguinte parágrafo ao dispositivo:“ Outrossim, considerando-se 

o teor do julgamento de rigor a manutenção da mesma contudo, 

considerando-se a inércia do autor em apresentar o bem dado em garantia 

reputo o mesmo inidôneo e determino a intimação pessoal da autora para 

que promova sua substituição mediante depósito judicial do montante de 

R$ 10.000,00 no prazo de 10 dias sob pena de expedição de mandado de 

busca e apreensão de bens atinentes ao estoque e mobiliário até o 

montante de R$ 10.000,00 que deverão ser depositados em poder do 

requerido em garantia da antecipação de tutela”.Permanecendo o restante 

da sentença na forma em que prolatada. Procedam-se as expedições e 

intimações necessárias.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra, 23 de 

Julho de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207599 Nr: 33-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA REGINA TATSCH PEREIRA DOS 

SANTOS, SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA, SERGIO LEONARDO 

TATSCH PEREIRA ME

 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: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Vistos,

Considerando-se o teor da certidão de fls. 128v expeça-se auto de 

constatação juntoa a empresa indicada, devendo ser levantada extimativa 

quanto ao valor do estoque e número de funcionários e eventual CNPJ da 

empresa ou consignado expressamente a natureza jurídica da 

mencionada empresa, oportunidade onde a impugnada devera ser intimada 

pessoalmente para promover a regularização de sua representação 

processual.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283246 Nr: 11704-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifique-se o 

denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10(dez) 

dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

 Caso o processado não tenha como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276164 Nr: 5839-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEN SALES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHAES - 
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OAB:4.960/MT

 Autos nº: 5839-28.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276164.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, antes de analisar o pleito de “liberdade provisória” 

apresentado pelo réu Wesllen Sales da Costa, INTIME-SE o causídico 

subscritor do pleito acostado às fls. 284/289, para que, no prazo de cinco 

(05) dias, acoste aos autos o indispensável instrumento procuratório.

2) Após o efetivo cumprimento do item “1”, considerando que o Parquet já 

se manifestou às fls. 293/297 verso, CONCLUSOS para deliberação.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284423 Nr: 12611-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAGAHÁES 

AMARAL FILHO - OAB:14.425

 Autos nº: 12611-07.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284423.

 Vistos.

1) INTIME-SE a ré Geiziane Aparecida Egues Pereira acerca da audiência 

designada para se realizar no Juízo Deprecante no dia 09/08/2018, às 

13:00 horas.

2) Outrossim, DESIGNO audiência para o dia 10 de agosto de 2018, às 

14h50min, com a finalidade de interrogar a ré Geiziane Aparecida Egues 

Pereira, que deverá ser INTIMADA a comparecer devidamente 

acompanhada de advogado, sob pena de revelia.

3) REQUISITE-SE o comparecimento da ré junto à Direção da Cadeia 

Pública local.

4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 24 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284162 Nr: 12393-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MEDEIROS - 

OAB:190995

 Autos nº: 12393-76.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284162

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 08 de agosto de 2018, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha de defesa Valdecir do Amaral Pereira, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 24 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281664 Nr: 10361-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCELO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Lorençoni Filho - 

OAB:6459-0/MT

 Autos nº: 10361-98.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281664.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 13:00 horas, para oitiva da 

vítima Elisangela Cunha Mariano, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEI ROGERIO BARBERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011172-97.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALICE MERQUIDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA OAB - MT0011125A 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE TERRES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para retirar a 

Certidão Judicial de Existência de Dívida que encontra - se disponível na 

secretaria deste Juizado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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 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. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, 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. Tangará da Serra, 23 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE HERMINIA DE JESUS TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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 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. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, 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. Tangará da Serra, 23 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZADYA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a inicial, verifica-se que não fora comprovada a 

condição de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de 

pequeno porte (inscrição no Sistema Simples), para que o Reclamante 

possa figurar como sujeito ativo da relação jurídica estabelecida perante 

este Juizado Especial, bem como ausência de cópias dos documentos 

pessoais do representante do mesmo. Assim, intime-se a parte autora 

para que emende a petição inicial, sanando as irregularidades 

apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de Julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZADYA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a inicial, verifica-se que não fora comprovada a 

condição de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de 

pequeno porte (inscrição no Sistema Simples), para que o Reclamante 

possa figurar como sujeito ativo da relação jurídica estabelecida perante 

este Juizado Especial, bem como ausência de cópias dos documentos 

pessoais do representante do mesmo. Assim, intime-se a parte autora 

para que emende a petição inicial, sanando as irregularidades 

apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 25 de Julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001807-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUIGRILL ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NEVES DA ROCHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as justificativas apresentadas pelo reclamante no ID 

14259402, DESIGNE-SE nova data para realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001546-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14207133. Cumpra-se conforme requerido. 

Expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (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:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLY MAYARA GISLAINNY SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE ANDRADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENSAZIONE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A fim de avaliar a necessidade de designação de audiência de 

instrução, determino a intimação do reclamado para, no prazo 5 (cinco) 

dias, apresente contestação, sob pena de revelia e confissão. Em 

seguida, intime-se o reclamante para impugnação pelo mesmo prazo e 

tornem conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. 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. Tangará da Serra/MT, 25 de 

julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001372-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O pedido do ID 14314826 já foi devidamente apreciado por este 

Juízo, conforme despacho do ID 13370240. Assim, intime-se a exequente 

para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO APARECIDO ALVES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 10871729. No tocante 

ao pedido de citação por hora certa, não há sentido algum na utilização, no 

âmbito dos Juizados Especiais. Conforme entendimento sufragado, há 

muito, pela jurisprudência das Turmas Recursais, conforme consta do 

Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de citação recebido no endereço da 

parte é plenamente válida, desde que identificado o seu recebedor. Por 

outro lado, considerando que a reclamante demonstrou que o reclamado, 

reside no endereço informado, DETERMINO que citação/intimação seja 

realizada por Oficial de Justiça, consignando que caso a reclamada não 

esteja no local, a contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, 

identificando-se adequadamente o recebedor. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há necessidade de conclusão para que seja determinada a 

intimação da reclamada, quando informado endereço atualizado, o que é o 

caso dos autos. A providência pode ser tomada por impulso pela própria 

Secretaria. Assim, CITE-SE/INTIME-SE reclamada, designando-se nova 

data para audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 25 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)

 

Certifico a tempestividade do Recurso. INTIMO a Parte Reclamada para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001816-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADILSON LELIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT0016156A (ADVOGADO)

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 25 de Julho de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001035-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000054-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SANTOS RAMOS (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CEVADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 14322212. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA GLAZYELE SERRANO DALLA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da citação do reclamado via whatsapp; além disso não é 

cabível a citação por telefone (art. 18 da Lei 9.099/95), razão pela qual, 

INDEFIRO os pedidos. Promovo diligência no sentido de localizar seu 

endereço via sistema Bacenjud e INFOJUD. Providencie-se a 

citação/intimação do reclamado nos endereços constantes do extrato 

anexo. DEFIRO o item “b” do pedido do ID 14284836. Por fim, com relação 

ao pedido de buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar o nome 

da mãe e data de nascimento ou o número do título de eleitor do 

executado, a fim de que seja apreciado o pedido, uma vez que para o 

atendimento da providência é imprescindível a informação sobre referidos 

dados. Oficie-se na forma requerida. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido de emenda a inicial, devendo, para tanto, ser 

incluída a pessoa indicada no pedido do Id 14103431, no polo passivo da 

ação. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome dos 

reclamados via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando que a 

pesquisa foi positiva (documento anexo),CITEM-SE/INTIMEM-SE os 

reclamados, designando-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001390-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome da 

reclamada via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando que a 

pesquisa foi parcialmente positiva (documento anexo), uma vez que as 

buscas realizadas no sistema SIEL, restaram infrutíferas, 

CITEM-SE/INTIMEM-SE a reclamada, observando quanto ao endereço dos 

extratos em anexo, designando-se nova data para realização de audiência 

de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento da citação do reclamado via whatsapp; além disso não é 

cabível a citação por telefone (art. 18 da Lei 9.099/95), razão pela qual, 

INDEFIRO os pedidos. Promovo diligência no sentido de localizar seu 

endereço via sistema Bacenjud e INFOJUD. Providencie-se a 

citação/intimação do reclamado nos endereços constantes do extrato 

anexo. DEFIRO o item “b” do pedido do ID 142841174. Por fim, com relação 

ao pedido de buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar o nome 

da mãe, data de nascimento ou o número do título de eleitor do executado, 

a fim de que seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da 

providência é imprescindível a informação sobre referidos dados. 

Oficie-se na forma requerida. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000205-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 182 de 678



Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS (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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE WIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seus procuradores, para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VALDEVINO FROIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA OAB - MT4306/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000683-42.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO As partes firmaram acordo extrajudicialmente (cf. ID 

14333069), estabelecendo parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido e em consequência, eliminar a presente 

demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo o direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, bem como 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 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, 25 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO ALBANO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001451-65.2018.8.11.0055 Autor: Thiego Albano Barbosa 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). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pelo 

autor porque considero ser despicienda a produção de prova pericial para 

o deslinde do caso em epígrafe, uma vez que 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 parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 673,85 (seiscentos e setenta e três 

reais e oitenta e cinco 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 
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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 parte autora 

(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 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, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 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, 25 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, 25 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO STUCHI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Apesar de já ter sido realizada audiência de conciliação, não 

vislumbro obstáculo para designação de novo ato, tendo em vista a latente 

possibilidade de acordo, conforme noticiado pela reclamante no ID 

14118201. Assim, DESIGNE-SE data para realização de audiência de 

conciliação. Caso não haja composição amigável em audiência, conclusos 

para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO ALBANO BARBOSA (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. 1001452-50.2018.8.11.0055 Autor: Thiego Albano Barbosa 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 
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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 pelo 

autor porque considero ser despicienda a produção de prova pericial para 

o deslinde do caso em epígrafe, uma vez que 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 parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 490,79 (quatrocentos e noventa 

reais e setenta e nove 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 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 parte autora 

(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 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, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 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, 25 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, 25 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 204668 Nr: 18526-42.2015.811.0055

 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): MAICON FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 VISTOS.

Trata-se de autos circunstanciados em que figura como autor do fato 

MAICON FERREIRA DUARTE, devidamente qualificado nos autos.

Houve proposta de transação devidamente aceita pelo autor do fato, 

sobrevindo certidão que informa o cumprimento de todas as condições 

impostas e aceitas no termo de audiência por ele.

O Ministério Público pugnou pela extinção.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva do Estado termina com o cumprimento da sanção 

imposta ao réu. Por isso, a Lei nº 9.099/95, no seu art. 89, § 5º, prevê a 

extinção da punibilidade, com o cumprimento da proposta aceita pela 

autora do fato.

Ante o exposto, comprovado o cumprimento da proposta, HOMOLOGO-A 

e, por consequência, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

MAICON FERREIRA DUARTE, já qualificado nos autos, em relação ao fato 

pelo qual foram instaurados os presentes autos, com fulcro no disposto 

no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

 Procedam-se as anotações necessárias, inclusive no Distribuidor, para 

os fins do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações devidas, arquivando-se em seguida os autos.

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

Citação

Citação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Tangará 

da Serra - MT JUÍZO DA Vara Especializada dos Juizados Especiais 

MANDADO DE CITAÇÃO – URGENTE- PLANTÃO ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO (A) MM.(ª) JUIZ(A) Angelo 

Judai Junior NÚMERO DO PROCESSO: 1001782-47.2018.811.0055 (PJE) 

ESPÉCIE: Ação de Obrigação de Fazer (cumprimento de preceito 

fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica PARTE 

AUTORA: RANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, brasileiro, portador 

do Registro Geral n° 976.628, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob 

n° 156.611.059-91, neste ato representado por sua esposa, a Sra. MARIA 

ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO, brasileira, casada, aposentada, 

portadora do Registro Geral n° 0271923-1, expedida pela SJ/MT, inscrita 

no CPF sob n° 835.175.291-68, ambos residentes e domiciliados na Rua 

07, nº 2193 W, Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, telefone (65) 9 

9915-3695, endereço eletrônico ignorado, CEP: 78.300-000. PARTE 

PROMOVIDA: Município de Tangará da Serra-mt, CNPJ: 

03.788.239/0001-66, brasileiro(a), administração pública, Endereço: Av. 

Brasil, 2350-N, Jardim Europa, Tangará, Cidade: Tangará da Serra-MT 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, na pessoa de seu representante legal, endereço PREFEITURA 

MUNICIPAL, nesta Cidade, dos termos da presente ação, bem como da 

concessão da antecipação da tutela urgente, de conformidade com o 

despacho e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para responder, querendo, a 

ação, bem como dar cumprimento imediato a Tutela Concedida e Deferida 

pelo Juízo e proceder a INTIMAÇÃO do ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 

DE TANGARÁ DA SERRA - MT, por meio de seu GERENTE, Endereço: Júlio 

Martinez Benevides, Setor E, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT. 

DESPACHO: Segue anexo. ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º 

da Lei nº 12.153/20019 (Não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive apresentação de resposta ou 

interposição de recurso). OBERVAÇÃO: O MANDADO DEVERÁ SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Sede do juízo e 

Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N 

Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: 

(65) 3326-1219. Tangará da Serra - MT, 25 de julho de 2018. LUCIANA 

TOGNON Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001802-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA OSTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Tangará 

da Serra - MT JUÍZO DA Vara Especializada dos Juizados Especiais 

MANDADO DE CITAÇÃO – URGENTE- PLANTÃO ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO (A) MM.(ª) JUIZ(A) Angelo 

Judai Junior NÚMERO DO PROCESSO: 1001802-38.2018.811.0055 (PJE) 

ESPÉCIE: Ação de Obrigação de Fazer (cumprimento de preceito 

fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela específica PARTE 

AUTORA: BIANCA OSTI, brasileira, beneficiária do INSS, portadora do 

Registro Geral nº. 1379258-0, expedido pelo SSP/MT, inscrita no CPF sob 

n. 958.687.041-34, residente e domiciliada na Rua 15 A, quadra 37, lote 

06, Bairro: Jardim Itália, em Tangará da Serra/MT, Telefone (65) 9 

9602-6706, endereço eletrônico ignorado, CEP: 78.300-000. PARTE 

PROMOVIDA: Município de Tangará da Serra-mt, CNPJ: 

03.788.239/0001-66, brasileiro(a), administração pública, Endereço: Av. 

Brasil, 2350-N, Jardim Europa, Tangará, Cidade: Tangará da Serra-MT 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, na pessoa de seu representante legal, endereço PREFEITURA 

MUNICIPAL, nesta Cidade, dos termos da presente ação, bem como da 

concessão da antecipação da tutela urgente, de conformidade com o 

despacho e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para responder, querendo, a 

ação, bem como dar cumprimento imediato a Tutela Concedida e Deferida 

pelo Juízo e proceder a INTIMAÇÃO do ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE 

DE TANGARÁ DA SERRA - MT, por meio de seu GERENTE, Endereço: Júlio 

Martinez Benevides, Setor E, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT. 

DESPACHO: Segue anexo. ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º 

da Lei nº 12.153/20019 (Não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive apresentação de resposta ou 

interposição de recurso). OBERVAÇÃO: O MANDADO DEVERÁ SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Sede do juízo e 

Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N 

Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: 

(65) 3326-1219. Tangará da Serra - MT, 25 de julho de 2018. LUCIANA 

TOGNON Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001766-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA GOMES PEREIRA GRANVILLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência. Não é possível vislumbrar, em juízo de rasa cognição, nem 

mesmo qual o real motivo da inscrição do nome da reclamante no cadastro 

de inadimplentes. Considerando que a inicial não narra claramente essa 

circunstância, a reclamante foi instada a emendar a inicial a fim de que 

indicasse como teria ocorrido a contratação em questão. Conforme 

explicitado no referido despacho, não é possível saber exatamente qual o 

motivo para que a reclamante afirme que o débito, embora de terceiro, 

esteja vinculado ao seu CPF; não é possível inferir se isso se originou de 

operação regular ou se decorre de fraude, erro ou qualquer outro vício. 

Ocorre que, mesmo instada a emendar a inicial, a reclamante praticamente 

ratificou a explanação anterior e, novamente, não explicou 

satisfatoriamente a natureza do contrato, como ou por quem teria sido 

contraído e por qual motivo estaria, como ela afirma, "vinculado" ao seu 

CPF. A reclamante apenas informa novamente que entabulou contrato com 

a reclamada, mas que a negativação ocorreu pelo não pagamento de 

contrato vinculado a terceira pessoa; porém, não se sabe e a reclamante 

não explica qual teria sido o motivo ou mesmo a natureza deste contrato 

que teria dado ensejo à inscrição que afirma ser indevida. Assim, não há 

elementos concretos para a concessão da tutela conforme pleiteado na 

inicial, por ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado. 

Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, 

INDEFIRO a medida de urgência pleiteada pelo reclamante. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001796-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ERNITON DA SILVA NUNES JUNIOR ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO , para que o reclamado seja compelido a 

custear procedimento cirúrgico ortopédico de retirada de fragmentos 

ósseos e pinos não fixados com utilização de cimento cirúrgico com 

antibióticos, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o 

reclamante que apresenta Necrose Óssea em Rádio e, por essa razão 

necessita, em caráter de urgência, de se submeter aos procedimentos 

citados, não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio dos citados 

procedimentos. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando que não há laudo médico com informações suficientes que 

permitam a análise da urgência dos procedimentos. Concluiu que o 

procedimento é eletivo. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante apresenta 

Necrose Òssea em Rádio e precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 
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em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que o reclamado disponibilize ao reclamante, no 

prazo de 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico ORTOPÉDICO DE 
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RETIRADA DE FRAGMENTOS ÓSSEOS E PINOS NÃO FIXADOS COM 

UTILIZAÇÃO DE CIMENTO CIRÚRGICO COM ANTIBIÓTICOS, em hospital da 

Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede 

pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com 

dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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. FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO, ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer com pedido de urgência em face do MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, para que 

seja determinado aos reclamados o fornecimento de produtos descritos na 

inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. Conforme 

expõe na inicial, o reclamante foi diagnosticado com Parkinson, tendo-lhe 

sido prescrito o uso do suplemento Nutrison que é de alto custo e não foi 

fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento do mencionado produto e requer, em razão da urgência 

própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, 

compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, sob 

pena de bloqueio. Instado a se manifestar, o NAT elaborou parecer técnico 

informando apenas que o produto não se trata de medicamento e, 

portanto, não é fornecido pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

apresenta diagnóstico de Parkinson que, conforme demonstrado na inicial, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão 

do produto solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser 

desprovido de recursos financeiros suficientes para custear a aquisição 

periódica do produto necessário 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 solicitou a este juízo o 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Assim, ao que tudo indica, 

não conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do 

medicamento prescrito 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.” E para atendimento das 

normas em evidência, o Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 

1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem 

seguidas para os casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de 

medicamentos que sejam de alto custo, revelando que a própria 

administração pública tem ciência da obrigação que tem de atender os 
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hipossuficientes. Nesse aspecto, insta salientar que a reclamante 

demonstrou ter tentado conseguir o medicamento através da rede 

municipal de saúde, que informou que o fármaco não está disponível. 

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 falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os produtos o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar ao reclamado que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento do reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do produto, sob pena de perda da 

eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o suplemento Nutrisson, em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. 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. 319, V, do CPC, 

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 
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apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIALDO MARINHO NETO (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:

FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 14333821, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo o DETRAN DE MATO GROSSO, 

para que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei 

nº 9.099/95). Caso a diligência seja inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. No que tange ao pedido de 

recolhimento da CNH do executado, não há qualquer amparo jurídico para 

o deferimento da providência requerida. Não obstante este julgador tenha 

conhecimento da decisão em que o C. STJ acolheu pedido semelhante, 

referida decisão não possui caráter vinculante, não tendo aplicação no 

presente caso concreto. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a 

regra da responsabilidade patrimonial do devedor, conforme está 

expresso no art. 789 do CPC e no art. 391 do Código Civil, com raríssimas 

exceções, em que se admite que a responsabilização seja pessoal. Aliás, 

atualmente, há apenas uma única exceção à regra, que autoriza a 

responsabilização pessoal, disposta no art. 528, § 3º, do CPC, 

relativamente à prisão civil do devedor de alimentos. Embora o art. 139, IV, 

do CPC autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem 

extrapolar o que a própria lei preceitua a respeito da responsabilização do 

devedor. Evidentemente a norma não abre ao juiz possibilidades ilimitadas 

para forçar o cumprimento da obrigação. Não lhe abre a possibilidade de 

restringir o direito de ir e vir do devedor, por exemplo, que é, no fundo, o 

efeito decorrente da medida de suspensão da sua CNH. Não permite ao 

juiz, portanto, incluir outras exceções à regra da responsabilidade 

patrimonial não previstas em lei. Evidentemente essa não foi a intenção do 

legislador. Seguir o raciocínio do exequente, significaria dizer que a norma 

do art. 139, IV, do CPC, repristinou, por exemplo, a possiblidade de prisão 

civil do depositário infiel (há muito abolida do ordenamento jurídico 

brasileiro), ou que a norma autorizaria, por exemplo, a prisão como forma 

de coerção para pagamento de qualquer tipo de dívida, 

independentemente de ter natureza alimentar. Mais que isso, significaria a 

completa desnecessidade da própria previsão legal para adoção da prisão 

civil para o devedor de alimentos; ora, se o juiz poderia adotar qualquer 

medida com base no art. 139, IV, do CPC (inclusive a restrição da 

liberdade), qual seria a utilidade do art. 528, § 3º, do CPC? Além disso, não 

há evidência alguma de que a medida sugerida geraria a tão almejada 

satisfação do crédito do exequente. Aliás, referida medida provavelmente 

seria inócua, porque não há nenhuma correlação lógica entre sua adoção 

e a almejada garantia da execução. Por fim, necessário ressaltar que nem 

foram ainda tomadas todas as medidas previstas em lei que podem forçar 

o devedor ao pagamento. Por mais esse motivo, não haveria justificativa 

para adoção de medidas mais gravosas, quando outras, previstas em lei, 

ainda não foram requeridas. Não há dúvida de que é compreensível a 

angústia e a ânsia do exequente, que tenta buscar a justa satisfação do 

seu crédito. Porém, como já afirmado, não pode o juiz determinar medidas 

que extrapolem o que autoriza a ordem jurídico-normativa vigente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido em questão. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-11.2017.8.11.0055
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VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON BRAZ SOUZA PEROVANI 01415473161 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do exequente para inclusão do empresário 

individual no polo passivo da execução, porquanto, em razão da natureza 

da empresa, há “confusão” entre os patrimônios da pessoa jurídica e da 

pessoa física. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica: TRF1-0215193) 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. FIRMA INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PATRIMONIAL. 

RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO TITULAR. 1. Em se tratando de 

empresa individual, prevalece o princípio da unicidade patrimonial, não 

havendo distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa 

física, tanto que só pode operar sob "firma" baseada no nome civil do 

empresário, a torná-lo ilimitadamente responsável pelas obrigações 

contraídas pela empresa (artigo 1.156 c/c o art. 1.157 do Código Civil). 2. 

O redirecionamento pressupõe a dualidade sócio/sociedade, com 

personalidades jurídicas autônomas e patrimônios separados. Sendo a 

sociedade individual uma ficção jurídica e havendo confusão patrimonial 

entre pessoa física e jurídica, responde o seu titular, pessoal e 

ilimitadamente, pelas obrigações sociais, caso dos autos. 3. Agravo 

regimental provido para determinar a inclusão do titular da firma individual 

no polo passivo da execução fiscal. (Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 2009.01.00.024629-1/BA, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Leomar Barros Amorim de Sousa, Rel. Convocado Clodomir Sebastião 

Reis. j. 16.08.2013, unânime, DJ 30.08.2013). TRF4-0460007) TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. FIRMA INDIVIDUAL. 

REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

1. Em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa natural 

se confunde com o da empresa, possibilitando o arrebatamento de todos 

os bens que integram o patrimônio do empresário, salvo os impenhoráveis 

por força de lei. 2. Desnecessário o redirecionamento da execução fiscal 

contra a pessoa natural, vez que não há distinção entre a personalidade 

jurídica da empresa e de seu titular 3. Após a citação, poderá a execução 

fiscal seguir seu curso contra a pessoa natural. (Apelação Cível nº 

5017004-36.2012.404.7100/RS, 1ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Joel 

Ilan Paciornik. j. 24.09.2014, unânime, DE 25.09.2014). 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 e 

alcançado o valor total do débito, intime-se o executado, nos termos do 

art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de 

conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Caso a diligência seja 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida de urgência, que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que nunca movimentou a conta salário do 

banco reclamado. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. O reclamante 

alega que a única relação negocial com o banco reclamado foi a abertura 

de uma conta para apenas receber seu benefício previdenciário e que 

nunca movimentou referida conta. E de fato restou demonstrado pelo 

documento juntado no ID 14341995 que o reclamante efetuou a abertura 

da conta para receber seu benefício previdenciário e que a referida conta 

não foi movimentada (Id 14341951). Outrossim, se no julgamento do pedido 

ficar constatada a existência de contrato de abertura de conta corrente e 

a validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a 

inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus 

regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. 

Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001821-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada, que apenas prestou um vestibular, mas que 

nunca efetuou sequer a matrícula, e que, em razão disso, a inclusão do 

seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. 

Levando em consideração o grande número de inscrições indevidas 

efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de 

serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, ao argumento de que está sendo cobrada por recuperação 

de consumo que não deu causa. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 
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análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

tutela de urgência deve ser deferida. É possível inferir pelos documentos 

juntados que a reclamante efetivamente está sendo cobrada na fatura 

com vencimento aos 30.7.2017, por provável recuperação de consumo na 

Unidade Consumidora de nº 36952. Nesse aspecto, não se pode olvidar o 

que estabelece o art. 6º, § 3º, inc. II, da Lei nº 8.987/95, quando legitima a 

possibilidade da suspensão do mencionado serviço em caso de 

inadimplemento. No entanto, deve ser observado, que a relação em apreço 

está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o qual reconhece o 

serviço em voga como essencial, estando, pois, escudado pela 

continuidade, à luz do art. 22 do aludido microsistema. Assim, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica encontra pleno respaldo 

quando há o inadimplemento de faturas relativas ao consumo efetivo e 

atual. No entanto, a torrencial jurisprudência, inclusive do C. Superior 

Tribunal de Justiça, vem entendendo de forma pacífica que a suspensão 

não encontra justificativa quando relativa ao inadimpelento de obrigação 

referente a recuperação de consumo. A documentação coligida aos autos 

pela reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é oriundo de 

lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude, que inclusive já foi 

d e c l a r a d o  i n e x i s t e n t e  n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  n º 

1000906-29.2017.8.11.0055. O periculum in mora evidencia-se pelo fato 

de que a energia elétrica é serviço essencial, daí surgindo prejuízos 

irreparáveis caso venha ser interrompido. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois 

fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar está 

calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza 

a sua concessão inaudita altera parte. Também convém ressaltar que a 

presente medida está sendo deferida somente em relação ao valor do 

consumo faturado da fatura com vencimento no dia 30.7.2017, no valor de 

R$ 2.112,20, pois somente este débito está em discussão nestes autos, 

sendo que eventuais inadimplementos e corte de energia por outras 

faturas posteriores não estão acobertados por esta medida. Verifico a 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à requerida. Com estas 

razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, 

para o fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora informada no 

documento de Id 14366907 pelo não pagamento da fatura com vencimento 

aos 30.7.2017, no valor de R$ 2.112,20, sob pena de multa no valor fixo 

de R$ 10.000,00. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001825-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE DOS ANJOS OAB - MT20977/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 
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este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80757 Nr: 4830-08.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILSON FERREURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4830-08.2011.811.0045 COD. 80757

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ALENILSON FERREURA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, 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.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86609 Nr: 405-64.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDI ALMEIDA ADIERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 405-64.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: NEIDI ALMEIDA ADIERS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Neidi Almeida Adiers, Cpf: 

01255244046

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, 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 
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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.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41308 Nr: 1614-39.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR MARIA DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1614-39.2011.811.0045 COD. 41308

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: VANDIR MARIA DO SACRAMENTO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vandir Maria do Sacramento, Cpf: 

40795691904 Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Rua 

Rondinha, 467-E, Bairro: Centro, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, 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.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. (AUTOR)

M. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

KATIA ADRIANE MULINETT OAB - PR80305 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. I. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002016-59.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARYA EDUARDA MEES, MICHELE MEES DA SILVA RÉU: JORGE 

TATSUMI INUMARU Vistos etc. Mantenho por ora o indeferimento da liminar 

já decidida em decisão inicial. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 27/08/2018, às 09h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. Cite-se a parte 

requerida para comparecimento, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial (art. 695, §1º, CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 

§4º, CPC). Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as 

normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, hipótese 

em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência inicial de 

conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. 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 (art. 334, §8º). Havendo desinteresse na autocomposição, o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. (AUTOR)

M. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

KATIA ADRIANE MULINETT OAB - PR80305 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. I. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002016-59.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARYA EDUARDA MEES, MICHELE MEES DA SILVA RÉU: JORGE 

TATSUMI INUMARU Vistos etc. Mantenho por ora o indeferimento da liminar 

já decidida em decisão inicial. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 27/08/2018, às 09h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. Cite-se a parte 

requerida para comparecimento, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial (art. 695, §1º, CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 

§4º, CPC). Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as 

normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, hipótese 

em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência inicial de 

conciliação/mediação (art. 697, CPC) ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. 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 (art. 334, §8º). Havendo desinteresse na autocomposição, o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, §8º). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003778-81.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - 

ME Vistos etc. As partes entabularam acordo conforme se verifica da 

petição de fls. id. 4933305 pág. 1 e 2. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

presente acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso. A homologação segue a fundamentação do 

art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários conforme 

constou no acordo. Com o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 05 de Abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003778-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003778-81.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - 

ME Vistos etc. As partes entabularam acordo conforme se verifica da 

petição de fls. id. 4933305 pág. 1 e 2. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

presente acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso. A homologação segue a fundamentação do 

art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente 

processo com resolução de mérito. Custas e honorários conforme 

constou no acordo. Com o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 05 de Abril de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 5330-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos constatei que, não houve o 

pagamento dos honorários periciais. Dessa forma, encaminho-os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Certifico e dou fé que, para o cumprimento do item III, do despacho de fls. 

84, se faz necessário o pagamento da guia para a emissão da certidão. 

Dessa forma, impulsiono o feito e intimo a parte autora, a fim de que 

providencie o recolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINE DUCCI 

LOURENÇO, para devolução dos autos nº 5831-23.2014.811.0045, 

Protocolo 99862, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002407-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

Manifestem-se as partes sobre as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003851-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CALECIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001584-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK (REQUERIDO)

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001584-40.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MOACIR FREY REQUERIDO: ADAIR EUGENIO KAVALEK, 

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME Vistos. 1. A gratuidade da justiça não 

deve ser admitida na hipótese em tela, já que não restou suficientemente 

demonstrada a impossibilidade do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as 

despesas processuais. Com efeito, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, notadamente a declaração de bens de id. 

13210086, p.5/6, que aponta saldo em contas bancárias em valor superior 

a R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), deflui-se que subsistem vestígios 

externos que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não 

se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 197 de 678



dado o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser 

privada(o) do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da unidade familiar. Além disso, os comprovantes de 

pagamento acostados nos id. 13210023 não refletem a real situação 

econômica da parte autora, porquanto os valores neles apontados não 

seriam suficientes para fazer frente às despesas ordinárias, acrescidas 

das indicadas nos id. 13209951, id. 13209931, id. 13209992 e id. 

13209980. 2. Ante o exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita 

veiculado. 3. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de seu indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, 

parágrafo único, do CPC. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de julho de 2018. Cássio Luis Furim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002490-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONIR LUIZ RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002490-64.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ONIR LUIZ RODRIGUES Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência 

da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos 

e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do 

artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)

-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002777-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ANJOS DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002777-90.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIS FERNANDO ANJOS DA SILVA - EPP Vistos. 1. Tendo em vista a 

comprovação da hipossuficiência econômica da parte devedora, 

devidamente comprovada mediante ID Num. 14318070 - Pág. 1/6, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 98 e ss. do 

CPC. 2. O devedor fiduciante pagou a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial 

(R$14.397,14), conforme revelam os comprovantes de id. 14295360, 

motivo pelo qual, nos moldes do § 2º, do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, 

com as alterações promovidas pela Lei 10.931/04, determino a imediata 

restituição do bem apreendido, mediante termo nos autos. 2. Expeça-se o 

alvará dos valores depositados e devidas atualizações em favor da parte 

autora/credora. 3. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de cinco 

(05) dias. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de julho de 

2018. Cássio Luis Furim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001846-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DIEGO KIRST (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001846-58.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 288.453,86; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SICREDI 

CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: EDUARDO DIEGO KIRST Vistos. 1. Tendo 

em vista que o requerido, apesar de devidamente citado, não apresentou 

embargos à ação monitória, nem efetuou o pagamento, tem-se por 

constituído o título executivo judicial, independente de qualquer 

formalidade. Procedam-se às retificações necessárias. 2. Por se tratar de 

título executivo judicial que se pretende o pagamento de quantia certa, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, acostar ao feito 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, atentando-se para 

exigências do artigo 524 do CPC. 3. Cumprido o item retro, intime-se o 

executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. 4. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC). 5. Não efetuado o pagamento, autorizo a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas nas contas ou 

aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na 

execução, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD. 5.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) 

acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. 5.2. 

Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo. 6. Transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, iniciar-se-á, independentemente de nova intimação, o prazo de 

15 dias para que o executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), 

podendo a parte exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição 

de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 7. Ao 

final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, intime-se o 

credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito. 8. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico, eu João Valdecir de França, Oficial de Justiça, como forma de 

complementar a certidão de 04/07/2018, que para o fiel cumprimento do 

mandado efetuei 08 diligências no setor urbano em diversos lugares, 

inclusive empresas de transportes do municipio e endereços fornecidos 

pela parte autora, onde constatei que a proprietária da empresa requerida 

resedia no distrito de Groslândia, que consta com uma distancia de 55 Km 

do Municipio. Na intenção de cumprir o mandado para la me desloquei. No 

posto de Gasolina daquela localidade soube que a requerida possui um 

aviário na linha 13 deste municipio. Entre o dstrito de Groslândia e linha 13 

fora percorridos150 Km entre Ida e volta, razão de cobrar compelemntos 

de diligencias de R$690,00 reais para o cumprimento do Ato. Dou fé.

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

Processo Número: 1001228-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001228-16.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES SILVA INTERESSADO: ESTE JUÍZO 

Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação em processo de 

jurisdição voluntária (Id. 13335715). 2. ASSIM, nos termos e para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Sem 

custas ante o deferimento da justiça gratuita. 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002029-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002029-58.2018.8.11.0045. Tendo em vista a decisão da 

Instância Superior, proferida no agravo de instrumento n.º 

1007466-21.2018.8.11.0000, que revogou a liminar de busca e apreensão 

nos autos do processo originário sob o n.º 1012699-70.2018.8.11.0041 

(‘vide’ cópias das decisões anexas), Defiro o pedido de restituição de bem 

acostado ao ID n.º 14231467. Expeça-se mandado de restituição. A 

escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de atualizar os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da requerida (ID n.º 14231474, pág. 1). Após, intime-se a 

requerida, através do advogado constituído, via DJe, acerca da presente 

decisão. Cumprido o mandado de restituição do bem, comunique-se o 

Juízo do processo originário, via malote digital. Após, arquive-se o 

procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos livros de registros 

do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002029-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002029-58.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se tratar o presente feito de requerimento avulso, cujo 

procedimento está previsto nos artigos 633 a 637 da CNGCGJ/TJMT, que 

dispõe que o Juiz dará o despacho determinando o cumprimento da 

medida de busca e apreensão e, após o seu cumprimento, o feito será 

arquivado. Qualquer questionamento acerca da decisão deverá ser feito 

no juízo do processo originário. Pois bem. No dia 31/05/2018 foi proferido 

despacho (ID n.º 13462109), determinando o cumprimento da medida de 

busca e apreensão deferida nos autos do processo originário sob o n.º 

1012699-70.2018.8.11.0041, em trâmite na 3.ª Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá/MT, a qual foi devidamente cumprida no dia 

07/06/2018, conforme cópia do mandado acostada ao ID n.º 13569209. 

D’outra banda, no dia 24/07/2018, por conta da revogação da medida de 

busca e apreensão por decisão da Instância Superior, proferida no agravo 

de instrumento n.º 1007466-21.2018.8.11.0000, foi determinada a 

expedição de mandado de restituição do bem, o qual restou negativo, 

tendo em vista o bem não se encontrar mais nesta Comarca. Diante disto, 

Indefiro o requerimento acostado ao ID n.º 14371357, visto que esta 

providência extrapola o âmbito de análise do presente procedimento e, 

portanto, deve ser efetivada perante o Juízo do processo originário, 

competente para examinar este tipo de requerimento [art. 637 da 

CNGCGJ/TJMT]. Comunique-se o Juízo do processo originário, via malote 

digital, acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e da 

frustração de cumprimento do mandado de restituição. Após, arquive-se o 

procedimento, procedendo-se as devidas baixas nos livros de registros 

do feito [art. 636, §§ 1.º e 2.º da CNGCGJ/TJMT]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 605-14.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB, LFGB, ALGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:OAB/MT 6989

 Processo n.º 605-14.2015.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Depois, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste.

Proceda-se o apensamento deste processo aos autos da ação cível n.º 

3006-43.2013.811.0045, código 89101. Após o cumprimento de todas as 

determinações, venham conclusos.

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.: 114215 Nr: 6270-97.2015.811.0045

 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: ERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 OCORRÊNCIASAberta a audiência e apregoada às partes, constatou-se a 

presença das pessoas supramencionadas. Tentada conciliação restou 

inexistosa. Em termos apartados foi procedida a coleta do depoimento 

pessoal do autor e da requerida, bem como a oitiva de duas testemunhas. 

Pela advogada do autor foi dito que desistia da oitiva das testemunhas 

Lucinei e Marcelo.Pela Defensoria Publica foi dito que desistia da inquirição 

da testemunha Roque e insistia na oitiva testemunha Silvino.Pela advogada 

do requerente foi dito que: “MM.Juiz, diante dos fatos reitera-se o pleito da 

antecipação da tutela constante na inicial”.Pela Defensoria Publica foi dito 

que: “MM. Juiz, Consoante patenteado nesta audiência de instrução, 

nota-se que o requerente nunca teve aposse direta do imóvel. Outrossim, 

o presente feito está em sua fase final, havendo ainda relatos de que a 

propriedade se consolidou em nome da Caixa Econômica Federal. Deste 

modo, pugno pelo indeferimento do pedido.”DELIBERAÇÕESa) Como regra 

geral, a reintegração do promitente-vendedor na posse do bem imóvel, 

objeto de contrato de promessa de compra e venda, somente é possível 

após a prévia resolução do negócio jurídico, mesmo que subsista situação 

comprovada de inadimplemento do promitente-comprador. A cláusula 
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resolutiva, registrada no contrato, não afasta a necessidade de primeiro 

declarar-se rescindido o negócio jurídico, para a viabilidade da 

reintegração. Este entendimento tem suporte na jurisprudência do Colendo 

STJ [cf.: STJ, Resp n.º 204246/MG; STJ, REsp n.º 237539/SP]. INDEFIRO, 

portanto, o pedido de reconsideração.b) Concedo o prazo de 10 (dez) 

dias para que a requerida indique o endereço da testemunha Silvino 

Mallmann. Designo audiência de instrução, em continuação, para oitiva da 

testemunha Silvino Mallmann, para o dia 21 de agosto de 2018, às 

16horas. Intime-se a testemunha Silvino Mallmann, mediante a expedição 

de mandado judicial.Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena 

Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Cristiano dos Santos FialhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 650-66.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI, MARILUZ G. 

ARIMORI, BOLESLAU DZIACHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ÉDISON ROBERTO MASSEI - OAB:PR 10.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A

 INTIMO as partes acerca da penhora no rosto dos autos de fls. 240/243, 

por determinação nos autos de origem número 1327-43.2001.811.0040, da 

1ª Vara da Comarca de Sorriso - MT, dos créditos da autora Cooperlucas. 

Prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96288 Nr: 2976-71.2014.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - FINANCEIRAS 

A/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE PIRES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP/94.243, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo de suspensão do processo, INTIMO a 

Requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119681 Nr: 381-31.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.V REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA-ME, ROBSON 

ESPINDOLA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALMEIDA PEREIRA, ELTON BLASCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES - OAB:20034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os autores a comprovar a(s) distribuição da carta precatória de fl. 

94, no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do Juízo 

deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo Juízo 

deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 903-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 DELIBERAÇÕES

Permaneçam os autos conclusos em gabinete para prolação de sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

Advogado da requerente: Gustavo Tonel Kober

Advogado da requerida: Guido Icaro Fritsch

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 3858-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, Gilberto Cristofolini - OAB:15.882/MT

 Intimação da parte interessada para que providencie o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) 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-Emissãode Guia de Diligência. 

Obs: o valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para 

realização da diligência.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90606 Nr: 4499-55.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIS URBANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO LUIS URBANSKI, Cpf: 

06792783978, Rg: 4885410, Filiação: Valdir Urbanski e Neli Urbanski, data 

de nascimento: 10/08/1989, brasileiro(a), natural de Concordia-SC, 

convivente, motorista, Telefone 9625-5015. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Instrutória que se realizará no dia 23/08/2018, às 15:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Tendo em vista a convocação do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a 

audiência para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h00min.2. Decreto a 

REVELIA do denunciado, vez que não foi localizado no endereço 

comunicado em Juízo (fls. 163/166), o que faço com base no artigo 367 do 

CPP.3. Expeça-se novamente carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT 

para inquirição do investigador Flavio Pascoal, vez que não foi encontrada 

sua distribuição na Comarca de destino.4. Expeça-se novamente carta 

precatória à Comarca de Governador Nunes Freire/MA para inquirição da 

testemunha Wemerson Ferreira Cavalcante, haja vista o contido no extrato 

retirado do site TJ/MT acostado à fl. 169.5. Intimem-se o Ministério Público 

e a Defesa da audiência acima aprazada, bem como para manifestarem 

sobre a testemunha Tania Martins Caetano (fl. 159).6. Intimem-se as 

testemunhas residentes nesta Comarca. Requisite-se, se necessário.7. 

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.8. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 200 de 678



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 24 de julho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002825-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCY MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. LUCY MARIA DE ARAUJO, qualificada na inicial, ingressou com 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

sustentando, em síntese, que recebeu uma fatura no dia 03/05/2018, 

recebeu uma notificação informando que fora detectado por seus 

agentes, através de uma suposta inspeção/vistoria de forma unilateral, 

uma anormalidade e em razão disto recebeu uma fatura no valor de R$ 

9.148,65 (nove mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), e da sua Unidade Consumidora – UC referente ao consumo a 

recuperar de 10.071 kWh, conforme cópias em anexo. Aduz que o valor 

cobrado não condiz com o consumo normal da sua residência. Alega que 

procurou a reclamada para solucionar o problema em questão, contudo 

não obteve êxito. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência 

para o fim de determinar que a reclamada se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica, a suspensão da cobrança, bem como 

que se abstenha de inserir o seu nome do rol dos inadimplentes. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, 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 da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento da energia 

elétrica a autora, a suspensão da cobrança, bem como que se abstenha 

de inserir o seu nome do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes prova 

apta ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido nos autos, a suspensão da cobrança no valor de R$ 9.148,65 

(nove mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem 

como que se abstenha de inserir o seu nome do rol dos inadimplentes, até 

o deslinde da ação, 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, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando 

do chamamento judicial as advertências legais da revelia. 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, 16 de julho 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DIAS (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: 1004031-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES 

DIAS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em análise 

aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante deixou de comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação (ID 11823502), em que pese ter 

sido devidamente intimada e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-12.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DOUGLAS OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005106-12.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WASHINGTON 

DOUGLAS OLIVEIRA BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme 

dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor não deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, 

como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 11871709), 

em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos 

termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno 

a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005133-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA BOHRER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005133-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANO DE 

SOUZA BOHRER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal 

nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11874297), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004032-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004032-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIONISIO DA SILVA 

BISPO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11877213), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005072-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDSON OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005072-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GLAUDSON 

OLIVEIRA CASTRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em análise 

aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante deixou de comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação (ID 11829442), em que pese ter 

sido devidamente intimada e não apresentou justificativa alguma para a 

ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. 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 
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Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004662-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004662-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RENAN DOS 

SANTOS GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, 

verifico que a mesma não merece acolhimento, vez que, conforme se verá 

adiante, restaram demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da 

providência requerida em juízo. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo, tampouco em 

necessidade de produção de prova pericial, e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço 

de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito (ID 11675373). É evidente, portanto, que o 

reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse quadro fático a 

reclamante não comparece na audiência de conciliação e sua advogada 

pede a desistência da reclamação. A conduta da reclamante encontra-se 

eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e 

apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 

2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004501-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004501-66.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADNILSON ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e demais prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito e ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A par do conjunto 

probatório, verifica-se que a operação de depósito de R$ 1.300,00 (hum 

mil e trezentos reais) foi invalidada pelo réu. O protocolo de depósito, no 

valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), não faz prova de que o 

valor ali digitado encontrava-se no interior do envelope, tanto que o 

documento traz a informação de que a operação é sujeita a confirmação. 

Destaca-se que se pode digitar qualquer quantia no terminal de auto 

atendimento (caixa eletrônico), assim como inserir um envelope vazio e se 

obterá o protocolo do depósito com o valor informado e, caso retirado um 

extrato da conta, a quantia constará como creditada (antes da checagem 

pelo banco). Com efeito, a instituição financeira sempre alegou e 

comprovou que a etapa de conferência do envelope foi feita por dois 

funcionários do banco e foi constatado que havia apenas o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) em dinheiro constando em seu interior, razão pela 

qual não concretizou o referido depósito de R$ 1.300,00 (hum mil e 

trezentos reais). Quanto aos danos morais postulados na exordial, não se 

verifica no caso em tela, porquanto inexiste certeza da ocorrência da 

falha na prestação do serviço bancário (prova de que a parte autora 

tenha, de fato, depositado R$ 1.300,00 e não R$ 300,00). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 
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Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003962-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIS INACIO DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. No que tange à impugnação de justiça gratuita 

suscitada pela requerida, verifico que a mesma não procede, uma vez que 

o acesso ao juizado especial em primeiro grau independe do pagamento 

de taxas, custas ou despesas (art. 54, Lei 9.099/95). Alega a parte 

autora, que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui restrição posterior à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta como 

medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003995-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZANA DA SILVA SOUZA PARISOTTO 90899792120 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003995-27.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA GUIMARAES REQUERIDO: OZANA DA SILVA SOUZA PARISOTTO 

90899792120 Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se 

abandono da causa a inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz 

ordenará a extinção do processo, se a parte, intimada não suprir a falta no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o 

reclamante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, em 07/08/2017 

(Id. 9326355), e tendo permanecido inerte, até 22/02/2018 (Certidão Id 

11871550), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, 

conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por 

abandono. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. 

Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003576-70.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSIEL CORREA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: DO VALOR DA 

CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, 

inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido 

indicado o valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante 

com a pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos na 

época da interposição da ação. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou anotações, junto ao 

SPC/SERASA, nos valores de R$ 122,63 (cento e vinte e dois reais e 

sessenta e três centavos) e R$ 186,51 (cento e oitenta e seis reais e 

cinquenta e um centavos). A Reclamada, em sua defesa, alega que não 

cometeu nenhum ilícito, tendo em vista que a anotação é oriunda de 

contrato inadimplido. Em análise dos autos observo que a empresa 

reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito 

(ID 108000588). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e 

provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer 

ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Determino a alteração do valor da causa para 37.480,00 

(trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 

salários mínimos à data da distribuição da demanda. Em consequência, 

nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

reclamante por litigância de má-fé. Em razão da litigância de má-fé, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Sobre os valores aqui 

fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004440-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 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 6º), 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 pacifico 

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). Dessa forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inc I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Prefacialmente, é imperiosos desenrendar 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. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos 

Morais, em que alega a Reclamante que seu nome foi inserido junto ao 

Serasa por dívida inexistente e que não possui nenhuma relação jurídica 

com a Reclamada. Em contestação, a Requerida junta aos autos Contrato 

de Adesão devidamente assinado pela Autora, 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 Reu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Dessa forma, 

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. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e o Réu instruiu os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Ademais, 

do confronto existente entre os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte Reclamante, verifica-se a semelhança das firmas 

apostas, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu fraude. A 

conseqüência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

CPC é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Dessa feita, após 

detida análise dos autos, e dos documentos a ele trazidos, entendo que o 

pedido da inicial é improcedente. Ainda, analisando as provas trazidas 
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pela Autora e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má-fé da parte Reclamante, nos termos do art. 80, II, do CPC, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo estando 

ausentes qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003780-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003780-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: HILARIO DE SOUSA 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, frente a 

necessidade de perícia (Id 11653134). 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. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz 

Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004482-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO CALDAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004482-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO 

NONATO CALDAS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. 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 6º), 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 pacifico 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). Dessa forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inc I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização 

por Danos Morais, em que alega a Reclamante que seu nome foi inserido 

junto ao Serasa por dívida inexistente e que não possui nenhuma relação 

jurídica com a Reclamada. Em contestação, a Requerida junta aos autos, 

Proposta de emissão de Cartão – 2017091577946 (ID 11520664), 

devidamente assinado pela Autora, 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. 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. Assim, alega como fato constitutivo 

do seu direito a ilegalidade da negativação e o Réu instruiu os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e os documentos 

juntados pela parte Reclamante, verifica-se a semelhança das firmas 

apostas, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu fraude. A 

conseqüência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

CPC é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Dessa feita, após 

detida análise dos autos, e dos documentos a ele trazidos, entendo que o 

pedido da inicial é improcedente. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela Autora e as provas trazidas pela Reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má-fé da parte Reclamante, nos termos do art. 80, II, do CPC, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo estando 

ausentes qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DE MOURA BAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHEBORA SOUSA DA SILVA OAB - RS107253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001237-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ALICE DE MOURA 

BAREA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO 

S/A PROJETO DE S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda em 

que a parte reclamante postula a reparação por danos materiais e morais 

decorrentes do fato de que teve vários seu aparelho celular subtraído e 

após requerer o ressarcimento dos prejuízos à sua Seguradora 

Reclamada, já que possui contrato de seguro, segundo se depreende de 

sua apólice colacionada à inicial, não obteve êxito estando desde então à 

espera de seu reembolso devido. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Reclamada Via Varejo 

S/A não merece acolhimento. A legitimidade da reclamada decorre da 

atividade que ostenta na relação de consumo e bem assim da própria 

disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: 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. Daí porque não se há de afastar 

a sua legitimidade pelo fato de haver a solidariedade, e tampouco se torna 

necessário o litisconsórcio, de modo que pode o consumidor demandar 

contra um, contra o outro ou ainda contra ambos. Passo à analise do 

mérito da ação, haja vista que em que pese o autor tenha pugnado pela 

necessidade de produção de provas outras em audiência de instrução, 

porquanto não vislumbro a necessidade de produção de provas que não 

as já colacionadas nos autos, passando assim ao julgamento antecipado 

da lide nos termos do art. 355, I e II do Código de Processo Civil. No mérito, 

a pretensão merece juízo de parcial procedência. Afirma a parte autora 

que na data de 13 de dezembro de 2017, teve seu aparelho celular 

furtado. Discorre que efetuou o aviso de sinistro à seguradora e também 

fez o registro da ocorrência na polícia, contudo não obteve a cobertura de 

seu sinistro. Ambas as reclamadas afirmam que somente haveria a 

cobertura em caso de furto qualificado e que não era o caso. Desta feita, 

conforme se vislumbra dos autos há a relação de consumo entre o 

reclamante (consumidor) e a seguradora (fornecedora). Nesse passo o 

ônus da prova incumbe certamente à reclamada, dado ao fato de que 

suas defesa se pauta ou deveria se pautar nos exatos termos do §3º, do 

art. 14 do CDC. Contudo, nada produziu nesse sentido, passando ao largo 

do que necessariamente deveria trazer de prova para excluir a 

responsabilidade desta que nos termos da lei, é objetiva. Ressalto ainda 

que em que pese à reclamada conteste as provas amealhadas na inicial 

tenho que a mesma nada trouxe de provas que pudessem retirar o teor do 

que restou coligido aos autos pela parte reclamante. Ademais, tratando-se 

de responsabilidade objetiva, competia única e exclusivamente à 

reclamada trazer provas capazes de infirmar o que asseverado pela parte 

reclamante. A reclamada traz a apólice do seguro contratado pela 

Reclamante, para demonstrar a abrangência do contrato. No entanto, a 

afirmação de que o risco excluído em caso de furto simples não prospera. 

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE 

SEGURO RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA DE FURTO. CLÁUSULA QUE PREVÊ 

A COBERTURA SOMENTE PARA CASO DE FURTO QUALIFICADO. DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. A parte autora 

mantém contrato de seguro de residência com a empresa ré e teve seu 

imóvel furtado. Por sua vez, defendeu-se a parte ré alegando que o furto 

foi de forma simples porquanto não deixou vestígios acerca do rompimento 

de obstáculo e, conforme cláusula contratual, a cobertura seria apenas 

para caso de furto simples. A prova testemunhal é inequívoca no sentido 

de que houve o ingresso de meliante na residência do autor, a qual era 

cercada por muros e grades. Como registrado na sentença, a cláusula 

"sub judice", objetiva tão-somente possibilitar a verificação concreta da 

efetiva ocorrência do fato (furto), o que é incontroverso no caso dos 

autos. Danos materiais, relativos aos objetos subtraídos do interior da 

residência, também estão suficientemente demonstrados pelos 

orçamentos trazidos pelo demandante constantes às 19/20; 22/25, 

totalizando R$ 4.954,90., em virtude da teoria da redução do módulo da 

prova. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004838645, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

27/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004838645 RS , Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 27/01/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2015)” Além disso, 

tem-se que há necessidade de interpretação das cláusulas da forma mais 

benéfica pelo consumidor, por se tratar de relação de consumo. Neste 

sentido: “INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO 

RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA DE FURTO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 

QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE PARA CASO DE FURTO 

QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL 

AFASTADO. Abusividade da cláusula do contrato de seguro residencial 

que prevê a cobertura somente para o caso de furto qualificado e não 

para furto simples (fls. 07 e 20), porquanto não se pode presumir que os 

contratantes do serviço saibam diferenciar tais situações, considerando 

que somente teriam essa capacidade as pessoas que têm contato com o 

âmbito jurídico. Importante ressaltar que, por se tratar de relação de 

consumo, a interpretação das cláusulas deve ocorrer de forma mais 

benéfica ao contratante, conforme determina o artigo 47 da legislação 

consumerista. Danos materiais demonstrados pelos orçamentos trazidos 

pelo demandante e pelo corretor de seguros, nos quais constam os bens 

que foram furtados da residência do demandante. Analisando as três 

previsões encontradas pelo corretor (fl. 74), é possível verificar que o 

valor postulado na inicial encontra-se desproporcional, devendo ser 

acolhido o valor do menor orçamento trazido aos autos. Dano moral não 

configurado, tendo em vista que não restou comprovada situação capaz 

de ensejar a violação de algum dos atributos da personalidade, devendo 

ser afastada a indenização extrapatrimonial fixada na sentença. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71004076915, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 25/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004076915 RS , 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 25/09/2013, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/09/2013)” Nesse particular, é de se reconhecer que deve a reclamada 

ser responsabilizada pelos danos materiais ante o objeto que demonstra 

ter sido furtado pelas provas carreadas aos autos. De outro tanto o dano 

moral pleiteado não encontra suporte diante do conjunto probatório 

verificado nos autos, porquanto os fatos narrados não conduzem à 

configuração do abalo extrapatrimonial aduzido pela reclamante. É 

importante registrar que se tratando de mero descumprimento contratual, 

já pacificou a jurisprudência que não há que se falar em dano moral a ser 

indenizado. Nesse sentido, transcrevo: INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA DE FURTO. 

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE 

PARA CASO DE FURTO QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANO MORAL AFASTADO. Abusividade da cláusula do 

contrato de seguro residencial que prevê a cobertura somente para o 

caso de furto qualificado e não para furto simples (fls. 07 e 20), porquanto 

não se pode presumir que os contratantes do serviço saibam diferenciar 

tais situações, considerando que somente teriam essa capacidade as 

pessoas que têm contato com o âmbito jurídico. Importante ressaltar que, 

por se tratar de relação de consumo, a interpretação das cláusulas deve 

ocorrer de forma mais benéfica ao contratante, conforme determina o 

artigo 47 da legislação consumerista. Danos materiais demonstrados pelos 

orçamentos trazidos pelo demandante e pelo corretor de seguros, nos 

quais constam os bens que foram furtados da residência do demandante. 

Analisando as três previsões encontradas pelo corretor (fl. 74), é possível 

verificar que o valor postulado na inicial encontra-se desproporcional, 

devendo ser acolhido o valor do menor orçamento trazido aos autos. Dano 

moral não configurado, tendo em vista que não restou comprovada 

situação capaz de ensejar a violação de algum dos atributos da 

personalidade, devendo ser afastada a indenização extrapatrimonial 

fixada na sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71004076915, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004076915 RS , Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

25/09/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/09/2013) Vale dizer que, embora a responsabilidade da 

reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano 

moral que deveria ser demonstrado pelo agente. Dessa forma é que 

entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto não 

ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer diminuição 

patrimonial. Cabe ressaltar ainda que a apólice não prevê cobertura para 
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danos morais. Quanto ao quantum devido, o valor do limite máximo da 

indenização é de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) como 

prejuízo suportado. III – DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, fazendo-o com resolução 

do mérito, com fulcro na norma do art. 487, inciso I do CPC, para o fim de 

CONDENAR a reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e VIA 

VAREJO S/A, ambas qualificadas nos autos: · Ao pagamento do montante 

de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) em razão dos danos 

materiais experimentados pela reclamante DHEBORA SOUSA DA SILVA, 

devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a 

contar da data do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º); 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

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 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, 18 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003636-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA 

DO NASCIMENTO JUNIOR REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a 

parte Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação (ID 11192586), em que pese ter sido devidamente intimada e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte 

Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003922-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003922-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

PAVAO REQUERIDO: ELEZIO RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID 

10789056), em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003021-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO SCOPEL (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 05/09/2018, às 17:00 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: 8010178-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010178-89.2016.8.11.0045. Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA em face de 

OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 
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créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 10 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DO CARRO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo:  8010427-40 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: CLINICA DO CARRO CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da 

causa a inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção 

do processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi 

intimado para dar prosseguimento ao feito, em 19/09/2017 (Id. 9938122), e 

tendo permanecido inerte, até 20/02/2018 (Certidão Id 11834114), declaro 

a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 

1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004105-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEY CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004105-89.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NEY CASSIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte Reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação (ID 

10891278), em que pese ter sido devidamente intimada e não apresentou 

justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em âmbito de 

juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Diante da contumácia da parte Reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., 

I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004083-65.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS 

DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 
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Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, a emendar a inicial para que apresentasse cópia de 

comprovante de residência em seu nome (contas de água, energia e 

telefone, e, caso o comprovante estivesse em nome do cônjuge ou 

companheiro a reclamante deveria apresentar, em conjunto, a certidão de 

casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, do NCPC/2015, art. 

8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 135 do FONAJE. Insta 

consignar que o boleto juntado em ID 10659333 não é válido para 

comprovação de endereço. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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 27 de fevereiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI ONETTA OAB - PA20181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000786-50.2016.8.11.0045 REQUERENTE: F. SANCHES & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO HENRIQUE BETONI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado para dar 

prosseguimento ao feito, em 04/09/2017 (Id. 9732798), e tendo 

permanecido inerte, até 20/02/2018 (Certidão Id 11824272), declaro a 

extinção do feito por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 

1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002060-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NILSON PINTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 25 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCA GOMES (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001369-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATALIA FRANCA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Os pedidos do autor 

procedem. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais promovida por NATALIA 

FRANCA GOMES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A) Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. 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 
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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. Insta salientar, que as telas apresentadas não são 

suficientes para provar a contratação da parte, o contrato ou instrumento 

similar 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. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, a existência de outro registro em nome da parte posterior ao 

débito discutido 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 

(um 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 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 

(14/08/17). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 798,75 

(setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), inscrito em 

14/08/17, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

ao débito objeto da presente demanda; 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). Projeto de sentença submetido à homologação da MMa. Juíza de 

Direito, nos termos do 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, 25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004150-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES ALVES DE LIMA CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004150-30.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARINES ALVES DE LIMA 

CARIOCA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/contradição na sentença prolatada 

ID de nº. 11262434. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No 

mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença de mérito, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 
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CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o 

decisório não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para o DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compacede com o recurso manejado. Posto isso, 

desacolho os embargos. Intimem-se. Projeto de sentença 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. Certifique-se a tempestividade do 

recurso inominado. Se tempestivo, recebo o recurso no efeito devolutivo. 

Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remeta-se à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003707-45.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALEX SANDRO ALVES PAIM 

REQUERIDO: TELEFÔNICA 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 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 10991550, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator alegando omissão em 

relação a fundamentação da existência de dano moral. 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, 25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003473-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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TELEFONICA BRASIL 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: 

1003473-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JUVENIR ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Os 

pedidos do autor procedem. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos materiais e morais promovida por 

JUVENIR ALVES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO 

S/A) Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida no valor de R$ 191,17 

(cento e noventa e um real e dezessete centavos), inscrito em 10/06/17. 

Contudo, esclareceu que desconhece o suposto débito, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. 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. Insta salientar, que as telas ilegíveis 

apresentadas não são suficientes para provar a contratação da parte, o 

contrato ou instrumento similar 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. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante não possui outras 

restrições anteriores ou posteriores, 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – (10/06/17). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 191,17 (cento e 

noventa e um real e dezessete centavos), inscrito em 10/06/17, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente ao débito objeto da 

presente demanda; 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). Projeto de sentença submetido à 

homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do 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, 25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora não reconhece 

no valor de R$ 299,08 (duzentos e noventa e nove reais e oito centavos). 

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 Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo 

em vista que o feito amolda-se nos requisitos elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil, porquanto não se vislumbra a necessidade 

de produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, 

ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. No mérito 

a pretensão merece juízo de improcedência. A parte reclamante afirma 

que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, afirmando que não reconhece os débitos pendentes junto 

à requerida no valor de R$ 299,08 (duzentos e noventa e nove reais e oito 

centavos), que viesse a justificar a restrição creditícia em apreço. Pois 

bem. No caso dos autos vejo que razão não assiste à parte reclamante. 

Nenhum documento foi anexado na inicial capaz de corroborar com as 

assertivas da parte reclamante, nem mesmo em impugnação trouxe os 

comprovantes para rebater as alegações de parte reclamada. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos 

fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir 

a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Dada a natureza da demanda, necessário que a parte reclamante 

comprove a negligência da reclamada com relação à inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se 

encontra nos autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar 

comprovado o pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Não merece acolhimento, portanto 

o pleito de indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma 

vez que existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. 

Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - 

COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. 

Compete à parte autora demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, 

quando sustenta que houve inscrição indevida em razão da mesma já ter 

sido quitada. No caso dos autos, não houve a produção de prova neste 

sentido. Ato ilícito não comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 

3545/2006, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 

02/07/2007) (negritei e grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por LUANA CRISTIANE NARCISO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito para que se produzam os 

devidos efeitos legais. 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/MT, 25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003471-93.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

ANA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS em face de Vivo S.A. Em síntese, 

aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra no comércio local 

mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome por uma suposta 

dívida contraída junto à requerida, nos valores de R$ 130,05 (cento e trinta 

reais e cinco centavos), gerado pelo contrato nº 0217514866, incluso em 

14/11/2016, R$ 128,85 (cento e vinte e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), gerado pelo contrato nº 02170411208, incluso em 14/11/2016 e 

R$ 161,24 (cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), 

gerado pelo contrato nº 0213078170, incluso em 09/01/2017, perfazendo 

as restrições o total de R$ 420,14 (quatrocentos e vinte reais e quatorze 

centavos). Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve 

nada e nega ainda relação jurídica com a reclamada, razão pela qual não 

se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A reclamada por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a negativação é devida, tendo em vista que a reclamante era usuária 

dos serviços de telefonia móvel prestados pela reclamada, apresentando 

Contratos de Adesão aos serviços de telefonia móvel com assinaturas 

idênticas aos documentos pessoais e documentos juntados na inicial pela 

reclamante e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. O Reclamante 

em tese de impugnação, negou a relação contratual com reclamada, por 

requerendo a procedência dos pedidos. Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando nos autos Contratos de Adesão aos serviços de telefonia móvel 

com assinaturas idênticas aos documentos pessoais e documentos 

juntados na inicial, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de conseqüência, que a inserção do nome da reclamante é devida, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos portanto improcedentes os pedidos. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 214 de 678



Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. OPINO pela condenação da parte 

Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé 

em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, 

na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação 

da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do 

NCPC. 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. 

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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 25 de julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031841 Nr: 2924-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Antônio de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Aparecido Mapelli, Rosa Helena 

Mapelli, Espólio de Antonio Carlos Mapelli, Edvaldo Mapelli, Renata Soares 

Franco Mapelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Hernandes Palhares - 

OAB:22525-A, Robson Antonio de Paula - OAB:OAB/MG 54.865-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) advogado(a) da parte 

exequente para tomar ciência da manifestação da leiloeira designada, 

podendo, caso queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000653-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA MARTINS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000653-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ELIA 

MARTINS SOUSA Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo legal 

impugnar a contestação inserida no Id n. 14299628. Cumpra-se. Água 

Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000365-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MATUSALEM BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000365-64.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

MATUSALEM BISPO DE SOUZA Inicialmente cumpre-me consignar que 

tendo a parte requerida deixado de contestar o pedido inicial, cabível, em 

tese, a aplicação da regra do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Contudo, além de a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do 

Código de Processo Civil ser relativa, os efeitos da revelia não são 

aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, mostrando-se de rigor o 

prosseguimento do feito. Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito 

nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000098-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS Analisando os autos, verifica-se que 

não houve a manifestação meritória sobre o feito pelo requerido, eis que 

de fato a parte requerida não foi devidamente citada. Neste sentido, defiro 

o pedido formulado no Id nº 12978775 e determino a intimação da 

Requerida para manifestar-se nos autos, reabrindo-se o prazo para 

contestação de mérito. Em seguida, intime-se a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação, no prazo legal. Após, volte-me os autos 

conclusos para demais deliberações. Cumpra-se. Água Boa, 25 de julho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000587-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. D. D. (REQUERIDO)

F. S. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERIDA(S), por meio de seu 

patrono constituído nos autos, do inteiro teor da r. Decisão ID 14220433, 

que designou audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

17/10/2018, às 16h30min(MT), bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente rol de testemunhas em Juízo, 

observadas as demais deliberações contidas no referido decisum, que 

segue anexo à presente.

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

Processo Número: 1000560-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio de seu patrono 

constituído, acerca do inteiro teor do r. Despacho ID 14158086, que 

designou audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

17/10/2018, às 14h00min(MT), a ser realizada na sala de audiências deste 

Juízo, no prédio do Fórum local. Do mesmo modo, sua INTIMAÇÃO para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente rol de 

testemunhas, observadas as demais deliberações do referido decisum, 

vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO: a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio de sua 

patrona constituída nos autos, acerca do inteiro teor do r. Despacho ID 

14220957, que designou audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 18/10/2018, às 15h40min (MT), observadas as demais deliberações 

contidas no referido decisum, vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001883-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. V. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14221887, que designou AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 10/10/2018, às 13h00min(MT), a ser realizada na sala de audiências 

deste Juízo, no prédio do Fórum local, observadas as demais deliberações 

contidas no referido decisum, que segue vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002015-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VENERANDO ROMAO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus patronos constituídos, do inteiro teor do r. Despacho ID 

14250217, que designou audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 18/10/2018 às 16h20min(MT), a ser realizada na sala de audiência 

deste Juízo, no prédio do Fórum local, bem como sua INTIMAÇÃO para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente rol de 

testemunhas, observadas as demais deliberações do referido decisum 

vinculado, o qual instrui e complementa a presente.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001593-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. O. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14089774, que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para 

o dia 14/08/2018 às 13h00min(MT), devendo ser observadas as demais 

deliberações constantes no referido decisum vinculado, que instrui e 

complementa a presente.

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

Processo Número: 1000895-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. P. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus patronos constituídos nos autos, acerca do inteiro teor 

do r. Despacho ID 14109259, que designou AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 14/08/2018 às 13h30min(MT), devendo ser observadas as 

demais deliberações constantes do referido decisum, que segue 

vinculado, complementando e instruindo a presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000888-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MISAEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, do inteiro teor do r. 

Despacho ID 14109313, que designou AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o 

dia 14/08/2018 às 14h00min(MT), observadas as demais deliberações do 

referido decisum, que segue vinculado, instruindo e complementando a 

presente.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31495 Nr: 495-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jonas Tura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado à 

fls. 545/546.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 549).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

549).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031043 Nr: 2409-73.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 DESPACHO

Trata-se de incidente criminal instaurado em favor de Antonio Marcos de 

Almeida Ferreira.

Há informação de que referido recuperando fora transferido da 

Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, para à Penitenciária Major PM 

Zuzi, nesta Comarca. Ocorre que, nos autos de cód. 1030583, este Juízo 

proferiu decisão determinando o retorno dos 100 (cem) recuperandos que 

para cá foram transferidos, conforme documentos acostados nestes 

autos.

Assim, considerando a transferência do recuperando, constato a perda 

de objeto do presente incidente.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1031041 Nr: 2408-88.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rodrigues Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 DESPACHO

Trata-se de incidente criminal instaurado em favor de Elias Rodrigues 

Jacinto.

Há informação de que referido recuperando fora transferido da 

Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, para à Penitenciária Major PM 

Zuzi, nesta Comarca. Ocorre que, nos autos de cód. 1030583, este Juízo 

proferiu decisão determinando o retorno dos 100 (cem) recuperandos que 

para cá foram transferidos, conforme documentos acostado nestes autos.

Assim, considerando a transferência do recuperando, constato a perda 

de objeto do presente incidente.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032779 Nr: 3519-10.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo Ruiz Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 2711-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Trata-se de incidente criminal instaurado em favor de Rodrigo Ruiz 

Campos.

Há informação de que referido recuperando fora transferido da 

Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, para à Penitenciária Major PM 

Zuzi, nesta Comarca. Ocorre que, nos autos de cód. 1030583, este Juízo 

proferiu decisão determinando o retorno dos 100 (cem) recuperandos que 

para cá foram transferidos, conforme documentos acostado nestes autos.

Assim, considerando a transferência do recuperando, constato a perda 

de objeto do presente incidente.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 66/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento do servidor GERALDO BATISTA DA 

SILVA JÚNIOR, matrícula 26035, Distribuidor, Contador e Partidor desta 

comarca, distribuído sob o código Apolo 96248, para concessão de 

licença-prêmio relativos ao quinquênio de 28/06/2013 a 27/06/2018,

 RESOLVE:

RECONHECER o direito à licença-prêmio do servidor GERALDO BATISTA 

DA SILVA JÚNIOR, Distribuidor, Contador e Partidor, matrícula 26035, 

referente ao quinquênio 28/06/2013 a 27/06/2018, ficando o gozo 

condicionado à prévia solicitação e conveniência do serviço.

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

Alto Araguaia-MT, 25 de julho de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 67/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento d a servidor a MONICA RAMOS, 

matrícula 6343, Oficiala de Justiça, lotada nesta comarca, distribuído sob o 

código Apolo 96342, para concessão de licença-prêmio relativos ao 

quinquênio de 02/03/2013 a 02/03/2018,

 RESOLVE:

RECONHECER o direito à licença-prêmio da servidor a MONICA RAMOS, 

Oficiala de Justiça, matrícula 6343, referente ao quinquênio 02/03/2013 a 

02/03/2018, ficando o gozo condicionado à prévia solicitação e 

conveniência do serviço.

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

Alto Araguaia-MT, 25 de julho de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69111 Nr: 338-72.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO ANGELI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de requerente, e em causa propria 

intimado a comparecer nessa secretaria no prazo legal, com o fim de 

retirar a carta precatória para distribuição na comarca de Mineiros-Go, 

bem como a comprovar a sua distribuição naquela comarca no prazo de 

10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81440 Nr: 2115-58.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LEMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO, MARCIAL 

DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste sobre a contestação apresentada, tendo em vista que possui 

matérias elencadas no art. 350 e/ou 337, I, do CPC.

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

Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62736 Nr: 773-80.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .11. Ante ao exposto, DECLINO da competência para o processamento do 

feito em apenso aos autos de cód. n. 64975, determinando a remessa do 

mesmo ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, procedendo às 

anotações e baixas necessárias, bem como grafando nossas sinceras 

homenagens.12. INTIME-SE.13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3011-38.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIETY APARECIDA BERTOLUCCI ZAMPIERI, 

BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Compulsando os autos, verifico que houve a juntada de acordo (ref. 10) 

entabulado entre as partes e a sua homologação (ref. 12).

 2. Na aludida avença, as partes acordaram em relação ao presente 

processo, bem como em relação aos autos de cód. 74572.

3. Contudo, referido acordo incluiu vários outros débitos, os quais não são 

objetos de processos ajuizados, razão pela qual, revejo o meu 

posicionamento anterior (ref. 19), para modificar o valor da causa, de 

ofício, consoante art. 292, §3º, do CPC.

4. Ante ao exposto, chamo o feito à ordem e REVOGO a decisão de ref. 

19.

5. No mais, ALTERO, de ofício, o valor da causa para R$ 785.000,00 

(setecentos e oitenta e cinco mil reais).

6. INTIME-SE a parte exequente, com o escopo de que proceda ao 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias complementares, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

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

Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:10.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca do laudo pericial de ref. 135, bem como acerca do 

pedido de habilitação de ref. 136.

 2. Após, DÊ-SE vista ao MPE.

2. Após, conclusos.

Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 1756-79.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 
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realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.11. Com a juntada do laudo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69572 Nr: 520-58.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEZY ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da informação juntada à ref. 36 (art. 9º, 

CPC/2015).

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

 Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93728 Nr: 1663-14.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA RAMOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90829 Nr: 161-40.2018.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECICA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 5. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) 

ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.6. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.7. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da 

determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. 

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – 

currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.8. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.9. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.10. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.11. Com a juntada do l

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92510 Nr: 1052-61.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA INÁCIA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

18/09/2018, às 13h30. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89412 Nr: 5889-96.2017.811.0020

 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: JASSY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

18/09/2018, às 13h45. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

24 de julho de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 6310-86.2017.811.0020

 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: DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGNALDO FARIAS 

DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A/MT

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

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

Alto Araguaia/MT, 24 de julho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-31.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IVADINEI DE ALMEIDA SILVA (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000057-31.2018.8.11.0020. REQUERENTE: IVADINEI DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante 

requereu conforme evento de ID 12617712 a extinção do feito em razão 

de não ter mais interesse no prosseguimento da demanda. 3. 

Desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

4. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação ID 12617712 e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e transitada em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

N° 580-96.2018.811.0008-Código 133409.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO DA SILVA MOCHEUTI 

22608804870 , CNPJ: 23091922000157. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 24 de julho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital Intimação

N° 4363-04.2015.811.0008-Código 104344.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA REIS, Cpf: 04183181151, Rg: 

2023030-3, Filiação: Severina Antonia Pimentel de Oliveira e Raimundo 

Vieira dos Reis, data de nascimento: 14/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65 9973 5115. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.564,98 (Um mil e quinhentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e oito centavos), no prazo de 05 DIAS, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de "Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da 

CNGC-TJMT".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.
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Barra do Bugres, 24 de julho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 2109-92.2014.811.0008-Código 91984

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DUARTE DA SILVA, Cpf: 

57038660497, Rg: 2603734-3, Filiação: Maria Luzinete Duarte da Silva e 

Evangelista Venancio da S. Ilva, data de nascimento: 23/12/1967, 

brasileiro(a), natural de Cuité-PB, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 253,02 (Duzentos e cinquenta e tres reais e 

dois centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 25 de julho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

N° 41-33.2018.811.0008-Código 132639

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEANI SANSÃO MARTINEZ, Cpf: 

35249951104, Rg: 485.321, Filiação: Durval Martinezz Renesto, 

brasileiro(a), casado(a), empresaria. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 54.605,14 (Cinquenta e quatro mil e seiscentos 

e cinco reais e quatorze centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 24 de julho de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104630 Nr: 4550-12.2015.811.0008

 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: MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139131 Nr: 3977-66.2018.811.0008

 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 MARIA NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA NUNES, MARLENE ANTUNES 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Setembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139271 Nr: 4076-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEI FERREIRA LOPES, KTDGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Outubro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139295 Nr: 4100-64.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBDS, LMSdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139180 Nr: 4016-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSPDC, LADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Outubro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128460 Nr: 5627-85.2017.811.0008

 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: GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83379 Nr: 261-07.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES FORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente, intimada, 

manifestou concordância com os cálculos que foram apresentados pelo 

executado às fls. 137/138.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 137/138 dos 

autos sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, no valor de R$ 10.075,70 (dez mil setenta e cinco 

reais e setenta centavos), e o respectivo alvará para levantamento do 

valor.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136126 Nr: 2217-82.2018.811.0008

 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: CRISTIANE PEREIRA VITORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 25 de Setembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120119 Nr: 855-79.2017.811.0008

 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): W.F. RODRIGUES, WAGNER FLORÊNCIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 WAGNER FLORÊNCIO RODRIGUES, W F RODRIGUES ME e BANCO 

BRADESCO S.A vieram aos autos e noticiaram que se compuseram 

amigavelmente e extrajudicialmente, apresentando os termos acordados e 

pugnando, então, pela homologação do acordo em questão.

 Por fim, requerem a suspensão do feito.

É o relatório. Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (páginas 64/65), para que 

surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito,

 Ressalta-se que a suspenção do feito, como manifestaram as partes, se 

mostra inviável, tendo em vista que o processo iria ficar ao menos 03 

(três) anos suspenso, criando uma situação de pendência nos relatórios 

do CNJ. Ademais, não havendo o cumprimento, poderá a parte executar o 

acordo, sem o pagamento de custas.

Dessa forma, declaro RESOLVIDO O MÉRITO da ação, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil.

Honorários e custas ficam na forma acordada.

Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139365 Nr: 4139-61.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKTAF, gtaf, JDOT, ITAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139175 Nr: 4011-41.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERDS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 04 de Setembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46215 Nr: 2383-95.2010.811.0008

 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: PF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:Defensora Públi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por JULIANA COSTA FEITOZA e 

CAMILA COSTA FEITOZA, representada por Paulo Feitoza, em desfavor 

de LUCIANA DA COSTA DA SILVA, já qualificados.

 À fl. 46 a Defensoria Pública informa o desaparecimento da autora, 

pugnando pelo arquivamento dos autos.

O Ministério Público deu parecer favorável ao pedido.

Após, vieram-me conclusos.

Fundamento e Decido.

Tal fato demonstra o total desinteresse dos autores em receber a 

prestação jurisdicional postulada na petição inicial.

 Na hipótese, a requerente não foi encontrada pelo patrono para promover 

diligência processual que lhe competia e, escoado o prazo legal, 

quedou-se inerte.

Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, observando a 

gratuidade da justiça que lhe favorece.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133178 Nr: 416-34.2018.811.0008

 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: CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS e CLARO S/A vieram aos autos e 

noticiaram que se compuseram amigavelmente e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo em questão.

 Por fim, requerem a extinção da ação.

A parte requerida apresentou comprovante do cumprimento da obrigação 

à fl. 50.

É o relatório. Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (páginas 38/39), para que 

surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO 

da ação, nos termos do artigo 924, inc. II c/c artigo 487, inciso III, do Código 

de Processo Civil.

Honorários ficam na forma acordada.

Se houver custas finais, as partes estão dispensadas por força do art. 

90, §3º do CPC.

Ante a renúncia do prazo recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139377 Nr: 4151-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLC, WESLC, PDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139372 Nr: 4146-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDERSON SILVA E SILVA, UDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILMA DE MENDONÇA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95971 Nr: 5193-04.2014.811.0008

 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): LUIZ EDELSON RIBEIRO TAQUES ME, LUIS 

EDELSON RIBEIRO TAQUES, ANGELI LUZIA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ad cautelam, determino a busca do endereço do requerido pelo sistema 

SIEL. Caso a busca seja infrutífera, cite-se por edital.

EXPEÇA-SE o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139379 Nr: 4153-45.2018.811.0008

 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: AJODS, JODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109501 Nr: 1430-24.2016.811.0008

 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: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE ARCANJO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121547 Nr: 1732-19.2017.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIVINO DA COSTA, MARIA RAMILHA DA 

COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE CARVALHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 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 querendo 

manifeste no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127802 Nr: 5258-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre 

a impugnação e documentos de fls.113/136.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139131 Nr: 3977-66.2018.811.0008

 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 MARIA NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA NUNES, MARLENE ANTUNES 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Outubro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97407 Nr: 47-45.2015.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos 

autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva. Assim sendo, DEFIRO o pedido de conversão da busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei 

nº 911/69. Anotações necessárias.

CITE-SE o executado para pagamento no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, façam os autos conclusos para 

adoção das medidas previstas no artigo 835 e 854 do Código de Processo 

Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do advogado do 

exequente no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do débito. Em havendo pagamento no prazo assinalado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC).

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139131 Nr: 3977-66.2018.811.0008

 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 MARIA NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA NUNES, MARLENE ANTUNES 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107078 Nr: 6185-28.2015.811.0008

 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: OTALINA DOS ANJOS VELASCO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 
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produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139269 Nr: 4074-66.2018.811.0008

 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: BENEDITA VERNEQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENTINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Setembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 6314 Nr: 862-67.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAD CARAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI - 

OAB:4.864-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Devidamente comprovado o pagamento da guia, EXPEÇA-SE certidão de 

processo em tramitação, conforme requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128951 Nr: 5943-98.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ZACARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DA SILVA IRMÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:14801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A doutrina entente plenamente cabível a conversão do inventário em 

arrolamento sumário. O artigo 665 do CPC relata que se conduzirá o 

inventário na forma de arrolamento, mesmo havendo interessado incapaz, 

desde que preenchidos os requisitos legais e que todas as partes, 

inclusive o Ministério Público, estejam de acordo.

2. Desta forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar se há interesse na conversão.

3. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139285 Nr: 4090-20.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES CHAVES

 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:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por NEUZA 

RODRIGUES CHAVES em face de INSS.

Determina o Código de Processo Civil que as ações de Cumprimento de 

Sentença serão processadas nos próprios autos da ação principal. No 

entanto, foram protocolados e distribuídos autos independentes.

Assim, desentranhem-se as fls. 05/12, transladando as referidas páginas 

para os autos da ação principal nº 3345-16.2013.811.0008 – Código: 

87566.

Por conseguinte, DETERMINO o cancelamento na distribuição. Proceda-se 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139279 Nr: 4084-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CUSTODIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por FERNANDO 

CUSTODIO DE ALMEIDA em face de INSS.

Determina o Código de Processo Civil que as ações de Cumprimento de 

Sentença serão processadas nos próprios autos da ação principal. No 

entanto, foram protocolados e distribuídos autos independentes.

Assim, desentranhem-se as fls. 05/12, transladando as referidas páginas 

para os autos da ação principal nº 2217-92.2012.811.0008 – Código: 

80598.

Por conseguinte, DETERMINO o cancelamento na distribuição. Proceda-se 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139293 Nr: 4098-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MACHADO

 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:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por OSVALDO 

MACHADO em face de INSS.

Determina o Código de Processo Civil que as ações de Cumprimento de 

Sentença serão processadas nos próprios autos da ação principal. No 

entanto, foram protocolados e distribuídos autos independentes.

Assim, desentranhem-se as fls. 05/13, transladando as referidas páginas 

para os autos da ação principal nº 1034-18.2014.811.0008 – Código: 

90755.

Por conseguinte, DETERMINO o cancelamento na distribuição. Proceda-se 

com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38420 Nr: 744-76.2009.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: ALICINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SIMÕES SANTOS - 

OAB:11468, JEREMIAS CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, devidamente 

intimada, deixou de apresentar impugnação aos cálculos elaborados pelo 

exequente à fl. 124.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 124 dos autos 

sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, no valor R$ 7.584,78 (sete mil quinhentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e oito centavos) e o respectivo alvará para 

levantamento do valor.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137446 Nr: 3052-70.2018.811.0008

 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: MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DO RESIDENCIAL SONHO MEU II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação dos requeridos sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51966 Nr: 2716-13.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATORIO NERES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente ANATÓRIO NERES CORREA o benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde a data da citação 17.01.2012 (fl. 21-v).As parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 

mora a partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102985 Nr: 3431-16.2015.811.0008

 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: LUIZ BRANDÃO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por LUIZ BRANDÃO MARQUES nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80017 Nr: 1592-58.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle de Campos Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a 

pagar ao autor WISLEY HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS o benefício 

assistencial devido às pessoas portadoras de deficiência, no valor de um 

salário mínimo, nos termos do art. 203, V, da Constituição da República, o 

qual é devido desde a data da citação (24.05.2012), conforme 

entendimento consolidado do STJ.Verifico, ainda, a perda do objeto do 

pedido liminar, eis que o benefício LOAS – deficiente foi concedido na 

esfera administrativa no curso do processo, conforme extrato de fl. 

119.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3376 Nr: 715-12.1998.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:1.193-B

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 9º do CPC, INTIME-SE parte autora para manifestar 

sobre às fls. 194/197 no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3415 Nr: 754-09.1998.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:1.193-B

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 9º do CPC, INTIME-SE parte autora para manifestar 

sobre às fls. 200/203 no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95889 Nr: 5132-46.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR 

- OAB:11129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por WALMIR SILVA CORDEIRO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a requerida a 

pagar o auxílio-doença, correspondente a 91% (noventa e um por cento) 

do salário-de-benefício, desde o último indeferimento administrativo do 

beneficio de auxílio-doença em 08/04/2014 (fl. 23), bem como, a conceder 

o benefício de aposentadoria por invalidez, correspondente a 100% (cem 

por cento) do salário-de-benefício, a partir da data do protocolo do laudo 

pericial, 10/03/2016 (fl. 83). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Considerando a natureza alimentar 

do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca da Aposentadoria por Invalidez, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). .Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 1077-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para depositar a 

diligencia do senhor Oficial de Justiça: Certifico eu, Oficial de Justiça que 

em cumprimento ao r. mandado da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara, deixei 

de cumprir o referido mandado com fulcro na Portaria nº 08/2009 – DF., 

que estipula o valor de diligências, portanto a parte autora deverá 

depositar o valor de R$ 203,00 (duzentos e três reais), relativo a quatro 

atos, devendo o valor da diligências recolhida através de guia judicial.

Barra do Bugres-MT., 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117748 Nr: 6462-10.2016.811.0008

 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: GILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por GILDA MARIA DA SILVA nos autos da presente ação que 

move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95618 Nr: 4951-45.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, devidamente 

intimada, manifestou concordância com os cálculos (fl.56-v) por 

considerar seguidos os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 50/51 dos autos 

sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, no valor R$ 30.314,16 (trinta mil trezentos e quatorze 

reais e dezesseis centavos) e o respectivo alvará para levantamento do 

valor.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101618 Nr: 2650-91.2015.811.0008

 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: ELISABETH MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124820 Nr: 3649-73.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 5399-18.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101548 Nr: 2614-49.2015.811.0008

 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: ELIANE LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83167 Nr: 38-54.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOEL BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por ANOEL BATISTA SIQUEIRA nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 6215-97.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL JUVENAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e em 

consequência, condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS a restabelecer o auxílio-doença (NB 5510708600) ao autor EDVAL 

JUVENAL DOS SANTOS, desde a data da citação, ou seja, 13/03/2015 (fl. 

35-v).Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de auxílio-doença 

fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e §10º da Lei 

8.213/91. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 83-53.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DENISE LTDA - EPP, JOAQUIM 

CASETTA FERREIRA, HEITOR DE SOUZA JUNIOR, FLAVIA CRISTINA 

BORGES CASETTA FERREIRA, ROBERTO CASSETA FERREIRA, IZABEL 

CRISTINA GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Esclareça o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, a quem pertence 

cada endereço listado às fl. 80.

Após, proceda-se com a citação dos Requeridos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 3772-42.2015.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos à 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 436-64.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE FEITO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, ante o pedido de desistência. 

Sucumbente a autora arcará com o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º 

CPC.Em razão da tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos, 

buscando fazer este juízo incidir em erro, de rigor a sua condenação nas 

penas da litigância de má-fé (art. 80, inc. II e V c.c. art. 81 CPC), mediante 

o pagamento de multa no valor equivalente a 5% do valor atualizado da 

causa, em favor da parte contrária (art. 81 CPC).Ressalto desde já que as 

penalidades impostas por conta da litigância de má-fé não são abrangidas 

pelos benefícios da gratuidade da justiça concedidos neste 

feito.Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87384 Nr: 3172-89.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAIR DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

Steffany Ferreira de Carvalho - OAB:18641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ROSAIR DA 

GUIA, para condenar o INSS a conceder o benefício do 

salário-maternidade, no valor de um salário mínimo mensal, à autora, na 

forma legal.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente 

e acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a partir da citação de 

com acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem 

condenação em custas, em face da isenção da ré, que responderá, em 

razão da sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inc. I, do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações 

vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não 

deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44142 Nr: 368-56.2010.811.0008

 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: Celia Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução propostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS em desfavor do cumprimento de 

sentença de CELIA APARECIDA DA SILVA, argumentando, em síntese, 

que não há valores devidos à parte autora, vez que já recebeu 

administrativamente o que lhe era devido.

O impugnado, por sua vez, manifestou-se à fl. 143, argumentando, 

basicamente, que o impugnante possui razão ao afirmar que nada é 

devido à autora, pedindo, ao final, o arquivamento da execução.

 É o que merece ser relatado.

 DECIDO.

Diante da manifestação da parte impugnada, como anteriormente relatado, 

o único ponto controverso da presente impugnação se tornou de fácil 

resolução, uma vez que ambas as partes concordam que não há valores 

atrasados passíveis de execução.

Dessa forma, a medida a ser adotada é a extinção da execução.

Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, para declarar que nada é devido à 

impugnada a título de atrasados e, por consequência, EXTINGUIR a 

presente execução, nos termos do art. 924, inc. I do CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno à impugnada ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% do valor da execução, tendo sua 

exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 4197-11.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ZATAR DA SILVA, JAIR MARTINS ZATTAR, 

JACIENE MARTINS ZATTAR, JOILSON MARTINS ZATTAR, JACIANE 

MARTINS ZATTAR, JAINE MARTINS ZATTA, VALDOMIRA MARTINS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156, CLAUDIA 

REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - 

OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Impugnação ao Pedido de Habilitação como herdeira, nos 

termos do artigo 691 do Código de Processo Civil, apresentado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em virtude do 

falecimento do requerente Jaime Zatar da Silva, para que a Sr. 

VALDOMIRA MARTINS DA SILVA não seja habilitada na qualidade de 

companheiro herdeiro da falecida.

Argumenta que esta não é uma ação adequada para a comprovação de 

união estável.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Preceitua o artigo 691 do Código de Processo Civil que o juiz decidirá o 

pedido de habilitação imediatamente se este não for impugnado e não 

houver necessidade de dilação probatória. Entretanto, embora tal situação 

não seja o caso dos autos, já que há impugnação, a comprovação da 
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existência da união estável entre a Sr.ª Valdomira e o falecido estão 

suficientemente comprovados nos autos, razão pelo qual, é 

desnecessária a dilação probatória.

Pela análise da certidão de óbito apresentada a fl. 87, verifico que Sr.ª 

Valdomira conviveu em união estável com o falecido.

Ademais, inegável reconhecer que a existência de 05 (cinco) filhos em 

comum endossa cabalmente a existência da affectio maritalis, além de 

comprovar uma convivência duradoura e pública.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de habilitação de VALDOMIRA MARTINS 

DA SILVA, nos termos do artigo 691, do CPC.

Escoado o prazo para eventual recurso, certifique-se, retifique-se a 

autuação e, em prosseguimento, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 11 de setembro de 2018, às 15h30min.

O rol de testemunhas deve ser depositado nos autos em até 15 (quinze) 

dias do presente despacho. A parte deverá promover a intimação de suas 

testemunhas (art. 455 do CPC), ou conduzi-las à audiência na data e hora 

designada independentemente de intimação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 4405-48.2018.811.0008

 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: CAMILA SANSÃO LENTE, VICENTE LEONARDO LENTE, 

JOSEFINA ISAIRA SANSÃO LENTE,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência c/c indenização a título de composição por danos moais proposta 

por CAMILA SANSÃO LENTE, representada por seus genitores VICENTE 

LEONARDO LENTE e JOSEFINA ISAIRA SANSÃO LENTE em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consistente em 

determinar a requerida a autorização para que a autora realize cirurgia 

bariátrica – Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, 

conforme prescrição médica.

 Narra que atualmente possui 17 (dezessete) anos de idade, sendo 

portadora de obesidade mórbida com grau II (IMC 38.27), e com 108 kg.

 Relata, contudo, que há acerca de dois anos está realizando 

acompanhamento médico, bem como realizando atividades físicas, 

alimentação regular e medicações indicadas para o tratamento de 

obesidade e distúrbio de ansiedade. Porém, como não alcançou os 

resultados desejados foi orientação pelo seu médico a realização do 

procedimento cirúrgico.

 Assim, após a realização de todos os procedimentos médicos e 

realização dos exames necessários e todos os laudos favoráveis teve 

orientação para submeter-se ao procedimento de realização da cirurgia 

bariátrica, mas teve seu pedido não autorizado pela administradora do 

plano de saúde sob o fundamento de que a autora, com 17 anos de idade, 

não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, e que, portanto, o procedimento não poderia 

ser autorizado.

 Alega, contudo, que é sua vontade submeter-se à realização do 

procedimento, mediante a concordância de seus respectivos genitores.

 A inicial foi instruída com documentos, laudos médicos e exames.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.

 Segundo consta da inicial, a autora é portadora de obesidade mórbida e 

há dois anos está realizando acompanhamento médico com nutrólogo, 

cuidando da alimentação, com dieta e exercícios físicos e medicamentos. 

Porém, os resultados não foram o esperado. Assim, após submeter-se a 

realização de exames complementares teve indicação do medico 

assistente de realização de cirurgia bariátrica – Gastroplastia para 

obesidade mórbida por videolaparoscopia.

 Aduz, ainda, que o procedimento foi agendada para o dia 25.07.2018, às 

07 horas, no Hospital São Mateus em Cuiabá. Porém, a requerida não 

autorizou o procedimento sob o argumento de que a paciente, menor de 

idade, não cumpria as exigências estabelecidas pela Agencia Nacional de 

Saúde Complementar – ANS.

 Com efeito, a inicial está instruída com todos os documentos necessários 

a análise do pedido da autora, evidenciando o direito da paciente, 

suficientes para conferir a plausibilidade aos seus argumentos. O 

tratamento, por sua vez, está previsto no rol da ANS e o quadro clínico 

apresentado pela paciente possui nuances que justificam a recomendação 

médica, tanto que vem fazendo acompanhamento médico há dois anos; 

porém, seu pedido de cirurgia bariátrica foi negado cobertura pelo plano 

de saúde.

 Na espécie, a questão em análise se limita ao cabimento da tutela 

provisória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo 

o qual a tutela deve ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil 

do processo.

 Ressalte-se que embora a paciente não tenha atingido a maioridade, está 

demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que há indicação do 

médico especialista para a realização do procedimento pretendido pela 

autora e de outros profissionais envolvidos, assim como a concordância 

de seus genitores, porquanto são unânimes quanto à necessidade de 

realização do procedimento por ser a melhor alternativa para o caso da 

paciente, já que o resultado esperado não foi obtido por outros meios.

 Ressalte-se, por outro lado, que o fato de a paciente não ter atingido a 

maioridade não se revela motivo para a negativa de cobertura do 

procedimento, uma vez que, o procedimento foi indicado como necessário 

ao tratamento da doença que possui cobertura contratual, e que o aludido 

procedimento nada mais é do que um desdobramento desta cobertura.

 O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se a respeito do tema:

 “A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe 

de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, 

revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, 

ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que 

acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se 

ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da 

intervenção cirúrgica. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” 

(REsp n. 1.175.616, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÁO, 4ª Turma, DJe 

04.03.2011). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA 

BARIÁTRICA – SEGURADA COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS – 

PROCEDIMENTO VITAL - ESTADO QUE VEM CAUSANDO OUTROS 

PROBLEMAS DE SAÚDE – PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA QUE 

AUTORIZA O PROCEDIMENTO PARA JOVENS ENTRE 16 A 18 ANOS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA – 

RECURSO IMPROVIDO. A partir do momento em que a paciente foi 

diagnosticada como portadora de obesidade mórbida e que esse estado 

vem causando sérios problemas em sua saúde, não resta outra alternativa 

senão submeter ao procedimento cirúrgico indicado pelo médico, 

especialista no assunto. A edição da Portaria n. 424/2013, editada pelo 

Ministério da Saúde que redefine as diretrizes para a organização da 

prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de 

cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas, reduziu a idade mínima para realização de cirurgia 

bariátrica de 18 para 16 anos de idade. (Ap 98600/2013, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 13/02/2014) (TJ-MT - APL: 00049541520118110037 

98600/2013, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de 

Julgamento: 04/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/02/2014).

Este também é o entendimento do TJSP:

PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Decisão que 

deferiu tutela de urgência para que a agravante custeie a cirurgia 

bariátrica do agravado, e tudo o que dela derive, providenciando seu 

agendamento no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do 

CPC/2015. Abusividade, em sede de cognição sumária, da negativa de 

cobertura pelo não preenchimento de requisitos gerais estabelecidos pela 

ANS. Paciente menor de 18 anos de idade. Irrelevância. Necessidade do 

procedimento justificada por equipe médica multidisciplinar e pela evidente 

urgência do caso concreto. Incidência da Súmula 102 do TJSP. 

Precedentes desta C. 3º Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. 

AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP 20190903320188260000 SP 

2019090-33.2018.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de 

Julgamento: 04/05/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/05/2018).
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Além disso, compete aos profissionais médicos habilitados prescreverem 

o tratamento mais adequada à paciente, mediante a realização de exames 

e procedimentos médicos indicados, cuja negativa de cobertura revela-se 

afronta a boa-fé contratual de cobrir o procedimento.

 Por outro lado, não se mostra razoável a paciente aguardar o julgamento 

da ação para ter seu pedido analisado, sobretudo porque o procedimento 

já havia sido agendado para o dia 25.07.2018. Além disso, os exames 

indicam a necessidade de realização do procedimento, até como forma de 

evitar-se o elevado teor de gordura na paciente e risco de doença 

cardiovascular, sendo irrelevante se há ou não indicação pela ANS, uma 

vez que o procedimento foi indicado por parecer do profissional habilitado, 

sendo eminentemente técnico.

 Deste modo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, é de rigor a concessão da liminar.

 Ante ao exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA 

ANTECIPADA, e determino que a parte requerida autorize a paciente 

CAMILA SANSÃO LENTE submeter-se à realização da cirurgia bariátrica – 

Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, conforme 

prescrição médica, agendada para o dia 25.07.20148, às 7 horas, no 

Hospital São Mateus em Cuiabá. Para o caso de descumprimento da 

decisão, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais).

 CITE-SE a Requerida, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta (art. 335, do CPC), ainda, com as advertências de que 

não contestada à ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC).

 Havendo alegação por parte da ré de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Considerando a urgência da medida, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 3849-56.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO COELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO 

- OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:OAB/SP 133.127

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para proceder com a juntada do novo acordo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme mencionado às fls. 265, sob pena de 

indeferimento do pedido de fls. 265/266, eis que o acordo firmado às fls. 

245 menciona que os valores depositados em juízo pertencem à 

Requerida.

Após a juntada, intime-se a Requerida para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, notadamente sobre os valores depositados em juízo.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 23 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107882 Nr: 653-39.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Opolki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118165 Nr: 6708-06.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 553 Nr: 261-03.1996.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARIBÓ AGRO PECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI, MARIA 

INÁCIA CAMARGO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persion Aldemani Martins de 

Freitas - OAB:MT-17.803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 10616 Nr: 1799-09.2002.811.0008

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY GOMES PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da manifestação do requerido (fls. 45/48).

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110720 Nr: 2178-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAINE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Busca e Apreensão movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, em face da ADEJAINE VIEIRA DOS SANTOS, 
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todos devidamente qualificados nos autos.

A liminar foi deferida às fls. 47/48, cujo cumprimento inexitosa.

Em manifestação de fls. 61, a parte autora informa que não tem mais 

interesse no feito, requerendo o arquivamento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 61, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas remanescentes pelo autor, se houver.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 4469-68.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. L. dos Santos Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará para o levantamento da quantia bloqueada, observando 

as informações para transferência informada às folhas 149.

Após, intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102898 Nr: 3429-46.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hermínia Nunes de Quiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por MARIA HERMINIA NUNES DA SILVA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a 

requerida a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, na forma 

dos artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, desde a data da citação 

(31/08/2015). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custa 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 a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105384 Nr: 5090-60.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a autora para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC).

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 1342-88.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO OLIMPIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a adoção da planilha de cálculo 

formulado pelo impugnado às fls. 117/118, devendo, porém, no prazo de 

10 (dez) dias, o IMPUGNADO refazer os cálculos para ser atualizado os 

valores pretéritos pelo índice de correção monetária IPCA-E.Havendo a 

juntado dos cálculos, intime-se o INSS para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.Após, nada sendo requerido, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório 

de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, conclusos para sentença de 

extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3376 Nr: 715-12.1998.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:1.193-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre as fls.194/ 197 em 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97068 Nr: 6036-66.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CANDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Impugnação à Execução propostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em desfavor da do cumprimento 

de sentença que lhe move MARIA HELENA CANDIDA FERREIRA.Aduz o 

executado, em apertada síntese, que há nulidade na intimação da 

sentença proferida em audiência, tendo em vista que não foi feita por 

remessa, e sim, por Aviso de Recebimento (AR). Por fim, caso não seja 

esse o entendimento, manifesta concordância com os cálculos do 

exequente, pugnando pela homologação.Sendo assim, REJEITO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 232 de 678



impugnação ao cumprimento de sentença oferta pelo executado, porém, 

diante da anuência do executado quanto aos cálculos do exequente, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 74/75, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 37.957, 24 (trinta e sete mil 

novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).Escoado o 

prazo para manifestação, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se os dispositivos da CNGC. Procedido ao 

depósito devido, expeçam-se os competentes Alvarás de Levantamento, 

autorizando o autor e/ou seu patrono para tanto, caso possua poderes 

específicos nos autos para a providência.Em seguida, conclusos para 

sentença de extinção nos temos do art. 924, inc. II do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129569 Nr: 6328-46.2017.811.0008

 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: Anisia da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14.811/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575/MT, MARINETH LÉIA DA COSTA - OAB:MT21174/O, 

Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617/MT, VERA LUIZA BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:18.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, FABIO BROCCOLL CABELHO - OAB:279.736/SP

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4102 Nr: 448-06.1999.811.0008

 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): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sidnei gonçalves - OAB:MT - 

2933

 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 15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107882 Nr: 653-39.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Opolki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos e etc.

1. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, 

advertindo-o de que a falta desta implicará presunção de veracidade dos 

fatos descritos na inicial (arts. 285 e 319 do CPC).

2. Apresentada resposta, caso haja alegação de qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias 

previstas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora a se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias (arts. 326 e 327 do CPC).

3. Acaso ultrapassado in albis o prazo para resposta, certifique-se.

4. Salvo se não apresentada resposta tempestiva, intimem-se as partes a 

fim de que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, esclareçam se têm 

interesse na designação de audiência de conciliação, especificando, na 

mesma oportunidade, as provas que pretendem produzir, esclarecendo 

quais os fatos juridicamente relevantes que por meio de cada modalidade 

indicada pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão 

(CPC, art. 130), sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

 5. Após, à conclusão.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80109 Nr: 1694-80.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 810-51.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Trata-se de Ação Para Concessão De Beneficio Ou Aposentadoria Por 

Invalidez ajuizada por Aparecida Cabral da Silva, em face do Instituto 

Nacional De Seguro Social (INSS) (qualificados nos autos).

 Às fls. 115, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

10198, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 114.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Para Concessão De Beneficio Ou Aposentadoria Por 

Invalidez ajuizada por Aparecida Cabral da Silva, em face do Instituto 

Nacional De Seguro Social (INSS), (qualificados nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 
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baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 2242-76.2010.811.0008

 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: ITAÚ SEGUROS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira da Silva, Agropecuaria Bom 

Pastor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, Roberta Nigro Franciscatto - 

OAB:133443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Visto em correição,

 Ante o teor do pedido formulado às fls. 178/179, intime-se a parte 

executada para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

diferença do valor apontado pela parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81586 Nr: 3271-93.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEZINA EIGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 21. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 22. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Amezina Eigina de Lima; 1.a. 

CPF n. 388.058.981-04; 1.b. Nome da mãe: Anizia Eigina da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 12.11.2012 (data da citação - fls. 22-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua A, Quadra 05, 

Casa 20, Bairro São Raimundo, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 

23. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.24. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 25. P. 

I. Cumpra-se.26. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53945 Nr: 148-87.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO DO ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por João Gualberto do Rosário em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, por consequência, REVOGO 

a liminar concedida às fls. 80/81.25. Deixo de condenar em custas e 

honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da 

justiça.26. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28451 Nr: 1126-40.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELUZIA DE ANDRADE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 148/150, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, 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 da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 539-42.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIVAL GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Odival Gonçalves de Souza em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.26. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.27. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4257 Nr: 541-66.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente 

citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do 

débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, 

em nome do(s) executado(s).

2. Permaneçam os autos no gabinete para o cumprimento das 

providências acima ordenadas.

3. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar 

ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos 

do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se 

a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de 

substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá 

indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de 

viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86356 Nr: 2153-48.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FRANCISCO DAS NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Trata-se de Ação Previdenciária Para Concessão de Benefício 

Assistencial Ao Portador De Deficiência c/c Antecipação de Tutela 

ajuizado por Edson Casado das Neves, representado por seu genitor 

Severino Francisco das Neves, em face do Instituto Nacional De Seguro 

Social (INSS) (qualificados nos autos).

 Às fls. 79, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

10245, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 80.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Previdenciária Para Concessão de Benefício 

Assistencial Ao Portador De Deficiência c/c Antecipação de Tutela 

ajuizado por Edson Casado das Neves, representado por seu genitor 

Severino Francisco das Neves, em face do Instituto Nacional De Seguro 

Social (INSS) (qualificados nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133558 Nr: 680-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTORIZA-SE o parcelamento em 03(três) prestações iguais e 

sucessivas no valor de R$ 181,83 (cento e oitenta e um reais e oitenta e 

três centavos), vencendo a primeira no dia 10/agosto/2018 e as outras no 

mesmo dia dos meses subsequentes.Intime-se via DJe.Certificado o 

pagamento, ARQUIVE-SE.Ocorrendo o inadimplemento, observe-se as 

determinações do Provimento 12/2017-CGJ, especificadamente o seu art. 

8º.Expeça-se o necessário.Cumpridas as determinações Provimento 

12/2017-CGJ, ao ARQUIVO.Barra do Bugres-MT, 25 de julho de 2018. 

João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133557 Nr: 679-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MOURÃO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTORIZA-SE o parcelamento em 03(três) prestações iguais e 

sucessivas no valor de R$ 181,83 (cento e oitenta e um reais e oitenta e 

três centavos), vencendo a primeira no dia 10/agosto/2018 e as outras no 

mesmo dia dos meses subsequentes.Intime-se via DJe.Certificado o 

pagamento, ARQUIVE-SE.Ocorrendo o inadimplemento, observe-se as 

determinações do Provimento 12/2017-CGJ, especificadamente o seu art. 

8º.Expeça-se o necessário.Cumpridas as determinações Provimento 

12/2017-CGJ, ao ARQUIVO.Barra do Bugres-MT, 25 de julho de 2018. 

João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138132 Nr: 3444-10.2018.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edison Pereira Prado - 

OAB:10585 E/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela vindicada, 

tão somente para DETERMINAR ao Banco Bradesco S/A (2° réu) que 

forneça em juízo os documentos pleiteados na exordial, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante art. 398 do CPC.Considerando a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil. Após, cite-se a 

parte requerida Banco Bradesco S/A (2° réu) para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, exibir os documentos exigidos, ou oferecer resposta nos termos do 

art. 398, do Código de Processo Civil, bem como, citem-se os requeridos 

para, querendo, responderem aos termos da ação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da audiência, consignando no mandado que, não 

sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora.Intimem-se, expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119956 Nr: 771-78.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMOES FRANCO NETO - 

OAB:13.594, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:OAB-MT 21.941-A, 

NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT BARRA DO BUGRES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Walisson José da Silva, Arlan 

José da Silva, Andressa Maria da Silva, Adrielli Maria da Silva e Wesley 

José da Silva neste ato representados por sua genitora Neuza Maria 
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Conceição da Silva em face de José Cicero da Silva, (qualificados nos 

autos).

Às fls. 48/48-v° as partes transigiram acordo, pedindo sua homologação e 

o consequente julgamento da lide com resolução de mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Walisson José da Silva, 

Arlan José da Silva, Andressa Maria da Silva, Adrielli Maria da Silva e 

Wesley José da Silva neste ato representados por sua genitora Neuza 

Maria Conceição da Silva em face de José Cicero da Silva, (qualificados 

nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado as fls. 48/48-v°, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 110077 Nr: 1764-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AUGUSTO SOUZA E 

SILVA - OAB:24287

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I – Em relação à manifestação da Defesa de fl. 139, cuida-se de recurso 

interposto com base no art. 197 da Lei 7.210/84. Não estando ainda 

regulamentado em lei o processamento do agravo em execução, 

entende-se que se aplicam, por analogia, as regras referentes ao recurso 

no sentido estrito do Código de Processo Penal, quanto a prazos, ritos, 

requisitos etc. (arts. 581 e ss. do CPP).

II – O agravo não é dotado de efeito suspensivo (vide arts. 179 e 197, 

LEP). Certificada a tempestividade do recurso interposto (art. 586, CPP), 

forme-se o instrumento com as fotocópias (traslado) indicadas pela parte 

recorrente.

III – O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 05 

(cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de 

sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a 

oportunidade do recurso, e o termo de interposição. (art. 587, CPP).

IV – Dentro de 02 (dois) dias, contados da interposição do recurso, ou do 

dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, 

este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido 

por igual prazo. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na 

pessoa do defensor. (art. 588, CPP).

V – Cumpridas as decisões acima consignadas, conclusos os autos para 

fins do art. 589 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138049 Nr: 3397-36.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS DA SILVA, YGOR GABRIEL 

SILVA GONÇALVES, EDUARDO VINICIUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/O

 hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNA-SE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 24 de setembro de 

2018 às 14:00 horas, data única disponível.INTIMEM-SE as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas , bem como os acusados 

.CIENTIFIQUE os acusados do comando previsto no art. 367 do CPP, 

segundo o qual o processo seguirá sem a sua presença quando intimados 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar ao 

Juízo.Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites 

da Comarca, expeça-se CARTA PRECATÓRIA para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125313 Nr: 3855-87.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O, Mayara Trajano da Silva - OAB:24.055/MT

 Autos: 3855-87.2017.811.0008 - Código: 125313.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante do pedido formulado pelo MPE, indicando que a vítima Cleuza 

Rodrigues e o acusado Gilberto Aparecido Gomes da Silva encontram-se 

residindo em outras Comarcas e, além disso, considerando que foi 

expedida carta precatória para inquirição das testemunhas Andre Luiz 

Pinto, José Pereira Brito, Shirlei Aparecida Paro (fl. 59), CANCELA-SE a 

audiência designada anteriormente neste feito.

 Proceda com a expedição de Cartas Precatórias para a Comarca de 

Tangará da Serra-MT para a oitiva da vítima, devendo ser intimada no 

endereço de fl.66, bem como para a Comarca de Vicentina-MS, para a 

interrogatório do acusado, no endereço constante na fl. 68.

Aguarde-se o retorno das missivas.

Após, vista dos autos às partes para apresentação de derradeiras 

alegações no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 403, §3º do 

CPP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 23 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 6419-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ALMEIDA - OAB:9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Autos: 6419-39.2017.811.0008 - Código: 129780.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I- Diante da manifestação de fl. 172, intime-se o acusado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse em constituir advogado de 

sua confiança, em observância ao princípio constitucional da ampla 

defesa.

II- Decorrido o prazo sem manifestação remeta-se os autos à Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, para apresentações de memorial, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 24 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500030-20.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NICOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13833653 “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, em 

razão do comprovado abandono de causa.Sem custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei 9.099/95).Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.” 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: 1000011-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13837502 “Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE..” 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: 1000565-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13858675 “Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre 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.Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE..” 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: 1000189-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDJA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13859843 “ Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE...” 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: 1000189-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDJA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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: 1000055-97.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (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 

sentença ID do documento 13861804 ” Ante o exposto, reconheço de 

ofício a ilegitimidade passiva da Reclamada BANCO BRADESCO S.A. e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso VI, do CPC.Não há prejuízo a novo ajuizamento da 

demanda, respeitadas as normas processuais e o Provimento 

38/2013-CGJ, e observado, ainda, a prevenção deste Juízo e a 

distribuição por dependência.Fica revogada eventual decisão antecipatória 

já proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema Projudi.. 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: 1001225-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEROALDO BENEDITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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 a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13864201 ” Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre 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.Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.”. 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: 1000978-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DALLAZEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13877978 “ Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito.Ainda, reconhecendo a litigância de má-fé, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento), também incidindo sobre 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.Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida.Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE.”. 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: 1000646-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13879620 “Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE..”. 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: 1001220-19.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE QUEIROZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13928766 “Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, DECRETO A REVELIA da Reclamada e, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 989,18 (novecentos e 

oitenta e nove reais e dezoito centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; 

extinguindo o feito com julgamento de mérito.A Requerida providenciar a 

exclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, relativo 

ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum 

custo para a parte Reclamante, sob pena de imposição de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 8.000,00 (oito mil reais).Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 15 

(quinze) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada 

no sistema PJE ..”. 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: 1001044-40.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 13932478 “ Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, DECRETO A REVELIA da Reclamada e, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito.Fica revogada eventual 

decisão antecipatória já proferida.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95).Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias em Secretaria 

e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada no sistema PJE...”. 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: 1000108-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HALLAN OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 25 de julho de 2018. Senhor(a) HALLAN 

OLIVEIRA BATISTA, Rua Boa Esperança, nº 1350, Bairro Maracanã, CEP: 

78.390-000, 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: 13/08/2018 

Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000108-78.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: HALLAN OLIVEIRA BATISTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: BANCO BRADESCO 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000681-53.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CLEIDINEIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MARIA DE FIGUEIREDO (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000697-07.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ANGELINA MARIA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-89.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FIGUEIREDO 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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000698-89.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ALISSON FIGUEIREDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000730-94.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ILZA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500373-45.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONICE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO OAB - MT0003961A-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500373-45.2015.8.11.0008. REQUERENTE: ANTONICE MARIA DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500423-71.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500423-71.2015.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DEUZINA DA SILVA 

PONTES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, 

nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, 

DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 19 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para manifestar-se no prazo de 15(quinze)dias ID do documento 

14268153 ..”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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada , 

para no prazo de 15(quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor 

de R$ 514,86(quinhentos quatorze reais e oitenta e seis centavos) ID do 

documento 13937873 “Intime-se a parte executada ANA ROSA DA SILVA, 

na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze (15) 

dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 514,86, conforme planilha 

apresentada no Id. 11188312, devendo ser corrigidos até a data do 

pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-63.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 
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mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIALA TEREZINHA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 
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item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 
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propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 
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item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 
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sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
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meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PAULA SOUZA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 
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cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY CRISTINE DA SILVA MURBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-32.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ALVES DE OLIVEIRA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-84.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-54.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TAINA BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 
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encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 253 de 678



de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-56.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-61.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA CASSEMIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 
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existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-16.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 
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existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROLINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 
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sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ISABELLY DA SILVA TURCHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 
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últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-90.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES ANTONIO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-82.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-67.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 
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questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO REI DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-59.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 
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concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-74.2018.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-86.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INAURA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULUS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 25 de julho de 2018. Senhor(a) INAURA 

BENEDITA DE LIMA, Rua das Oliveiras n. 07, Bairro: Alvorecer em Barra 

Bugres/MT, 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: 13/08/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000198-86.2018.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: INAURA BENEDITA DE LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A Parte Ré: 

LOSANGO 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE CONCEICAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-73.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO COELHO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-43.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO COELHO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GESICA BANDEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GESICA BANDEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-80.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-65.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-50.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO AMANCIO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MENEGAT CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 
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GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCERIA FRANCISQUETTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 
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a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-94.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-03.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 
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opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 
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em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 

de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-18.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER REKES DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 

artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta comprovação do 

endereço do autor. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os 

termos da ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se 

encontra afixado no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra 

em vigor desde o ano passado: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, DR. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; Considerando que o 

Juizado Especial é norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e 

de economia processual; Considerando que o processo no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, 

conforme dados do Justiça em Números/CNJ/2016; Considerando que a 

sistemática atual de tramite do processo no Juizado Especial não permite 

que seja realizada pelo(a) Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais 

propostas, o que tem ensejado extinção do processo, sem resolução do 

mérito, somente depois de todo o procedimento; Considerando a 

necessidade de se averiguar se as iniciais realmente atendem aos 

requisitos legais, gerais e específicos do Juizado Especial, evitando-se 

prejuízo às partes e ao erário público decorrente de processos inviáveis; 

Considerando que o exame das iniciais, obrigatoriamente, deve ser um 

procedimento seguro e ágil, de modo a não ensejar demora no tramite 

processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR que seja verificado e 

providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição das iniciais, o 

seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições iniciais, estão 

legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem devidamente 

acompanhada do instrumento procuratório e/ou substabelecimento em 

favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A juntada de cópia do 

comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (Art. 

320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome 

de terceira pessoa, que seja verificada a comprovação pela parte da 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa. 4) A 

indicação correta da profissão do autor, para fins de análise da 

concessão da gratuidade da justiça, juntando-se comprovante das 

alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos processos que 

questionam conta de energia, do histórico de consumo e pagamento dos 

últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido diretamente no 

sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o valor da causa 

corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte sobre a 

existencia de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre 

a existência de processo extinto anteriormente por contumácia (ausencia 

do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do comprovante de 

pagamento das custas processuais a que foi condenado. 8) Buscar pelos 

dados da parte sobre a existencia de outros processos em seu nome, a 

fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia (repetição de ação 

em tramite), coisa julgada (repetição de ação com sentença de mérito 

transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia 
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de outros processos em seu nome, a fim de se verificar sobre a 

ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se foi marcada a 

opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou advogado(a) 

estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, caso a emenda 

a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem 

de serviço que os autos sejam encaminhados à conclusão para “decisão 

de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, caso a emenda seja 

cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta ordem de serviço, deve 

a Secretaria designar data de audiência de conciliação, com a intimação 

da parte autora e citação da parte requerida. Art. 4º. - DETERMINAR, no 

caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de serviço, que seja certificado 

sobre a situação com o número do processo que estaria em duplicidade, 

fazendo-se conclusão do processo na pasta “decisão para 

arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrencia 

ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - DETERMINAR, no caso do 

item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a situação com o(s) 

número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser conexo(s), fazendo-se a 

conclusão do processo na pasta “decisão”, quando será examinado 

pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de conexão. Art. 6º. - 

DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta ordem de serviço, 

que sejam procedidas as correções no cadastro do sistema. Art. 7º. – 

Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 de novembro de 

2017, considerando-se revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção da OAB/MT, 

de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de outubro de 

2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos Juizados 

Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem de 

serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, atentando-se 

a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres, 25 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-06.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para manifestar no prazo de 15(quinze) dias,ID do documento 13861445 

,Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida BANCO 

BRADESCO SA, 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HALLAN OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, 

Rua Barão de Melgaço, nº 3475, Centro, CEP: 78.005-908, Cuiabá/MT. 

Dados do processo: Processo: 1000108-78.2018.8.11.0008; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

HALLAN OLIVEIRA BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/08/2018 Hora: 13:20 (MT) no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Barra do Bugres - MT, 25 de 

julho de 2018 Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84919 Nr: 3702-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA FOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, SOELI 

SCZMANSKI, IRENE MOREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 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.: 76821 Nr: 3251-68.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DE SÁ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-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.: 79037 Nr: 268-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 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.: 97237 Nr: 795-43.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83641 Nr: 2950-87.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B

 Vistos.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que a presente 

ação penal se encontra na fase de instrução, aguardando a realização da 

audiência de instrução.

Quanto à informação contida na petição de f. 115, determino à Secretaria 

Judicial que tome as cautelas necessárias para intimação dos patronos do 

acusado.

Por fim, defiro o pleito ministerial de f. 118. Assim, intime-se novamente o 

acusado para comparecimento na audiência instrutória designada nestes 

autos, devendo o(a) Senhor(a) Oficial de Justiça realizar a intimação por 

hora certa em caso de constatada a intenção de ocultação do réu ao 

chamamento judicial, com fulcro no artigo 362 c/c 370, ambos do Código 

de Processo Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

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.: 39424 Nr: 2777-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEONINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Manoel Leonino Pinto.

Durante o cumprimento do regime de pena, o reeducando se ausentou no 

mês de maio, porém apresentou justificativa às f. 361.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial emitiu parecer favorável 

quanto à ausência de comparecimento em juízo do reeducando (f. 365).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Em que pese o não comparecimento do reeducando no mês de maio do 

corrente ano, vislumbra-se que tal situação, por si só, não influencia no 

mérito do apenado, pois, como se vê, essa ausência constitui fato isolado 

no decorrer do cumprimento de sua reprimenda a partir da progressão ao 

regime semiaberto (f. 342).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 365, 

acolho a justificativa apresentada pelo recuperando, advertindo-o que em 

caso de novo descumprimento das condições impostas em seu regime 

poderá ser decretada sua regressão para o regime fechado.

Com efeito, proceda-se à elaboração de cálculo de pena, de acordo com 

as informações constantes nestes autos.

Após, intimem-se as partes para, querendo, impugnarem o cálculo de pena 

no prazo legal, sob pena de homologação tácita.

 Cumpridas as determinações supra ou decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28876 Nr: 2291-59.2008.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO RIBAS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B

 Vistos em correição.

Diante do teor do acórdão de f. 134v, intime-se o embargado para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias quanto à produção de prova.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 71246 Nr: 242-03.2012.811.0051

 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: Marcos Francisco Cecconi, Carine Maria Cecconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LUIZ LORENZETTI, Cpf: 

55453287934, Rg: 35.338.133-0, Filiação: Jose Lorenzetti e Sueli Ana 

Lorenzetti, data de nascimento: 23/05/1967, brasileiro(a), natural de 

Capanema-PR, casado(a), comerciante, Telefone 66 3419-4200. 

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: MARCOS FRANCISCO CECCONI e CARINE MARIA 

CECCONI propuseram a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E 

DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de JOSÉ LUIZ LORENZETTI em 

razão de problemas no cumprimento de contrato de locação de imóvel, 

requerendo a citação do requerido para contestar a presente ação, e o 

julgamento procedente do pedido, requerendo a condenação do requerido 

ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório e punitivo, 

pelos danos morais de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos 

reais) e danos materiais no valor de R$ 80.129,00 (oitenta mil cento e vinte 

e nove reais).

Despacho/Decisão: Vistos etc.A fim de prestigiar a citação pessoal do 

Requerido, e ainda, visando evitar futura arguição de nulidade, 

DETERMINO que se solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, 

acerca de seu endereço atualizado.Em sendo o caso, CITE-SE o 

Requerido para que, querendo, apresente resposta, sob pena de revelia, 

nos termos já delineados no despacho inicial.Do contrário, se ainda assim 

impossível a localização da Parte, DETERMINO sua citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias. Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Defensor 

Público como Curador do Requerido.Após, INTIME-SE o Requerente, por 

meio de seu Procurador, para que requeira que de direito.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 13 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76671 Nr: 1632-71.2013.811.0051

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joramil Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Victor Cordora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NESTOR VICTOR CORDORA, Cpf: 

70072977140, Rg: 17105013 N, brasileiro(a), casado(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Joramil Francisco de Paula ingressou com a ação de 

dissolução de sociedade empresarial c/c pedido de indenização por danos 

materiais, morais e apuração de haveres em desfavor de Nestor Victor 

Cordoba, por divergências durante a sociedade entre ambos na empresa 

JMJ Serviços de Mecânica, Solda e Torno Ltda. requerendo a citação do 

requerido para, querendo, contestar a ação, requerendo a dissolução da 

sociedade empresária, indenização por danos morais no valro de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), indenização por danos materiais no valor de R$ 

43.000,00 (quarenta e três mil reais) e o julgamento totalmente procedente 

da ação, além da concessão dos benefício da justiça gratuita ao 

requerente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.CITE-SE o Requerido por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, fazendo-se consignar as advertências indicadas na 

inicial.Na inércia do Requerido, NOMEIO, desde logo, o ilustre Defensor 

Público como Curador Especial, abrindo-se-lhe vista dos autos para a 

defesa dos interesses das Partes.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 11 de julho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83197 Nr: 2725-35.2014.811.0051

 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: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Assis, Agrovenci Comércio, 

Importação, Exportação e Agropecuária Ltda, RC Company Armazéns 

Gerais Ltda, Algodoeira Agrosafras Ltda, Oestemix Concreto Ltda, Norton 

Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884/A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146581 Nr: 3261-07.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSIDE – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., 

Paulo Cesar Tkatsch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas 

para DETERMIAR a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

discutido nestes autos, só autorizando a emissão de Certidão Positiva se 

com efeito de negativa.a.1) INTIME-SE o Requerido para, no prazo de 10 

(dez) dias, providenciar o cumprimento da presente decisão. a.2) 

ATENTE-SE a secretaria para o cumprimento do disposto na CNGC, 

instruindo-se o mandado de cumprimento de liminar com os documentos 
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pertinentes.b) CITE-SE a parte requerida, na pessoa seus procuradores 

(art. 75, II, NCPC), por carta precatória, para apresentar contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora. REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do NCPC.c) 

Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no 

art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) 

dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências do art. 

339, no NCPC;INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde, 05 de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109899 Nr: 2377-46.2016.811.0051

 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: Weissmuller & Cia Ltda EPP, Vilmor Weissmuller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa seus procuradores (art. 75, II, NCPC), 

por carta precatória, para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora. REGISTRE-SE, ainda, 

a advertência do art. 341 do NCPC. Reconhece-se como simples erro 

formal a indicação da Procuradoria do Estado de Mato Grosso ao polo 

passivo da presente ação declaratória, razão pela qual, de ofício, 

determina-se a correção correspondente. Por conta disso, CORRIJA-SE, 

no Sistema Apolo, o polo passivo desta ação, fazendo contar o Estado de 

M a t o  G r o s s o  e m  s u b s t i t u i ç ã o  à  P r o c u r a d o r i a  d o 

Estado.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 

09 de julho de 2018.ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕESJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144438 Nr: 2461-76.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novozymes Bioag Produtos Para Agricultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Cinto 

Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MORAES RODRIGUES 

- OAB:94880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2461-76.2018.811.0051 – Código 144438

Ação Monitória.

Decisão.

Vistos etc.

RECEBO a exordial e a sua emenda, eis que preenchidos os requisitos do 

art. 700, do novo Código de Processo Civil.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no § 4º e 5º do 

art. 700, do NCPC, DEFIRO a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, 

bem como para o pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% 

(cinco pontos percentuais) do valor atribuído à causa (art. 701, NCPC);

CONSIGNE-SE que, em caso de cumprimento do mandado no prazo acima 

estabelecido, a requerida ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º);

ADVIRTA-SE que, independente de prévia segurança do juízo, a ré poderá 

opor embargos à ação monitória, nos próprios autos, no prazo previsto no 

art. 701, devendo atentar-se, ainda, para o estabelecido no §3º do art. 

702, do NCPC;

Transcorrido o prazo para o cumprimento da obrigação e não havendo o 

oferecimento de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito o título 

executivo judicial, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento de sentença (art. 701, §2º, NCPC);

Apresentado os embargos, DETERMINO, desde logo, a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta (art. 

702 §5º, NCPC).

 CUMPRA-SE.

 INTIME-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Campo Verde, 12 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113407 Nr: 4048-07.2016.811.0051

 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: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdCS, PdCS, TdCS, KdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 (...) DECLARO SANEADO o feito, em obediência ao que preconiza o art. 

357, do NCPC.No que tange à organização do processo, tem-se que é fato 

INCONTROVERSO que o autor, pai dos requeridos, fora condenado ao 

pagamento de alimentos em favor destes, bem como que os próprios 

estão a sob os cuidados de sua genitora. Evidente, deste modo, que a 

CONTROVÉRSIA reside na capacidade financeira do autor em suportar o 

pagamento das verbas alimentares no patamar estabelecido, bem como a 

apuração das condições financeiras da genitora em contribuir para o 

sustento da prole.Assim, FIXO como ponto controvertido: a) alteração na 

situação econômica do autor; b) mudança no binômio 

possibilidade/necessidade de alimentos.A fim de elucidar as questões 

controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, consubstanciada na 

inquirição de testemunhas, e colheita do depoimento pessoal da genitora 

dos requeridos.Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.10.2018 às 13h30min, sem prejuízo da 

conciliação das partes, consoante dispõe o artigo 359 do NCPC.FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, no número máximo de 03 (três) para cada parte, sob pena 

de preclusão.ADVIRTO que a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior somente será admitida se comprovada e justificada a 

imprescindibilidade de sua oitiva e se necessária para a prova de fatos 

distintos. CONSIGNO que compete aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, atentando-se 

para as disposições do art. 455 do NCPC.Se houver testemunhas 

residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de julho de 2018.André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15708 Nr: 1629-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sadi Angelo Arquere Bertoldo, Valdeci 

Antonio Bertoldo, Airton Scapin, Vanderlei Antonio Bertoldo, Clarice Maria 

Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina Maria Bertoldo - Espólio, Sueli 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Panosso - 

OAB:6136-B, Álvaro Menezes - OAB:13.322, Gilberto José Cador - 

OAB:14323, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937-B/MT, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 Processo n. 2006/190 (código 15708)

Inventário.

Decisão.

Vistos etc.

CUMPRA-SE a decisão retro.

Para tanto, INTIME-SE a inventariante para que preste compromisso em 05 

(cinco) dias e, também, para que dê início ao pagamento das custas 

processuais (itens “A” e “B” de fls. 176).
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EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação da avaliação dos bens 

deixados pelo falecido, com posterior intimação das partes e do Ministério 

Público, nos termos do item “C” e subitens “C.1” e “C.2” de fls. 176.

Às providências.

Campo Verde, 16 de julho de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 2991-27.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Angelo Arquere Bertoldo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322

 Processo n. 2991-27.2011.0051 (código 70111)

Inventário.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, ORDENO a intimação das Fazendas Públicas Municipal e 

Estadual, conforme determinado às fls. 22.

 Outrossim, INTIME-SE a inventariante para que comprove o recolhimento 

das custas processuais, nos termos do item “A” e subitem “A.1” da 

decisão de fls. 246/150, sob pena de remoção do encargo.

No mais, considerando a justificativa apresentada pela herdeira menor, 

dando conta que os valores serão utilizados para regularização dos 

imóveis por ela adquiridos (fls. 251/154), aliada a concordância do 

Ministério Público (fls. 258), AUTORIZO o cumprimento do item da “D” da 

decisão de fls. 246/250, mediante liberação do valor ali descrito 

diretamente na conta de sua genitora, indicada às fls. 252.

 DEVERÁ, porém, a representante legal da menor prestar contas, no prazo 

de 30 (trinta) dias calculados da efetiva liberação do montante, mediante 

comprovação da regularização dos imóveis pendentes, sob pena de 

responsabilização.

 Lado outro, INDEFIRO o pedido de liberação mensal de valores em favor 

da adolescente, eis que das informações carreadas ao longo do processo 

é possível concluir que JÉSSICA RODRIGUES BERTOLDO possui 04 

imóveis urbanos, adquiridos com recursos provenientes da cessão de 

seus direitos hereditários, com os quais pode auferir renda satisfatória 

para sua manutenção.

Por derradeiro, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de fls. 

246/250. Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação da 

avaliação dos bens deixados pelo falecido.

Após, INTIME-SE os herdeiros para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias e, em seguida, COLHA-SE o parecer do Ministério Público, consoante 

consignado no item “B” e subitens “B.1” e “B.2”, de fls. 250.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 16 de julho de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 2991-27.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Angelo Arquere Bertoldo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322

 INTIMO o Dr. ALVÁRO MENEZES, OAB-MT 13.322, produrador da herdeira 

Jéssica Rodrigues Bertoldo, representada pela sua genitora Sueli 

Aparecida Rodrigues, da decisão proferida à fl. 264 e verso, a seguir 

transcrita: "(...) Lado outro, INDEFIRO o pedido de liberação mensal de 

valores em favor da adolescente, eis que das informações carreadas ao 

longo do processo é possível concluir que JÉSSICA RODRIGUES 

BERTOLDO possui 04 imóveis urbanos, adquiridos com recursos 

provenientes da cessão de seus direitos hereditários, com os quais pode 

auferir renda satisfatória para sua manutenção." (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85620 Nr: 4020-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Pegoraro Ltda, Edson Alexandre da 

Silva, Zilaura Pegoraro, Fernanda Amaral Rabelo Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4020-10.2014.811.0051 - 85620

Execução

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, ultrapassada a data da audiência informada na petição de ref. 

52, resta prejudicado o requerimento de citação na forma pretendida pela 

parte requerente.

Outrossim, INDEFIRO os pedidos formulados na ref. 56, eis que o feito 

ainda não se encontra em fase de constrição de bens.

Por consequência, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifesta sobre a certidão de ref. 48, informando o 

endereço atualizado dos requeridos ou no mesmo interregno requerendo o 

que entender pertinente.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133123 Nr: 7454-02.2017.811.0051

 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): GKRdL, EBdS, IRdL, CFG, GDRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLEICE KELLI ROSA DE LIMA, Filiação: 

Ivanir Rosa de Lima, data de nascimento: 23/11/1987, natural de Rolim de 

Moura-RO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor de Justiça, requereu Medida Protetiva de acolhimento institucional 

em favor da criança K. R. B. DE L.; em face da genitora GLEICE KELLI 

ROSA DE LIMA; do genitor ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS; da guardiã 

IVANIR ROSA DE LIMA, com demais dados de qualificação não informados 

pelo Conselho Tutelar, residente no Sítio Boa Esperança, na região da 

Ponte Alta, zona rural (propriedade do Sr. Adão José Onéscimo), no 

município de Campo Verde/MT e em face de CÉSAR FERREIRA GOMES, 

com demais dados de qualificação não informados pelo Conselho Tutelar, 

residente no Sítio Boa Esperança, na região da Ponte Alta, zona rural 

(propriedade do Sr. Adão José Onéscimo), no município de Campo 

Verde/MT, telefone (66) 99660-8740, conforme os fatos abaixo 

transcritos: Consta da Notícia de Fato anexa, instaurada a partir do 

recebimento do Ofício nº 183/2017, do Conselho Tutelar, que a criança K. 
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R. B. de L., está em situação de vulnerabilidade devido a falta e omissão 

da guardiã e em razão de abuso cometido pelo convivente da guardiã. 

Conforme relatório incluso, a criança possui um histórico de acolhimento 

institucional, medida aplicada pelo Juizado da Infância da Comarca de 

Campo Novo dos Parecis/MT em 29 de agosto de 2014 em razão de 

agressões físicas praticadas pela genitora, medida que perdurou até 28 

de maio de 2015, quando a criança foi desacolhida e entregue sob a 

guarda e responsabilidade da avó materna (requerida) residente no 

município de Campo Verde/MT (Código n.º 69262 – Número Único 

2720-16.2014.8.11.0051 – Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT). 

Consta ainda que a criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Verde/MT desde janeiro 

de 2017, por determinação deste juizado, proferida nos autos da medida 

de proteção encaminhada pelo juízo de Campo Novo dos Parecis (código 

n.º 109619, Número Único 258-85.2016.8.11.0051). Ocorre que, na data 

de 04 de setembro de 2017, chegou ao conhecimento dos conselheiros 

que a criança é vítima de abuso sexual praticado pelo requerido César 

Ferreira Gomes, que é convivente da atual guardiã e avó da criança. Em 

conversa com os conselheiros, a criança confirmou ter sofrido abuso 

sexual do requerido, apesar do teste Beta-HCG e do exame de conjunção 

carnal apresentaram resultado negativo. Após registrarem o Boletim de 

Ocorrência, os conselheiros entregaram a criança provisoriamente à tia 

materna, senhora Gláucia Daiane Rosa de Lima, residente na Rua 

Gramado, n.º 1818, Bairro Vale do Sol, na cidade de Campo Verde/MT e 

comunicaram os fatos à Promotoria de Justiça (05/09/2017 às 13h47min). 

Por fim, os conselheiros relataram que, em oportunidades anteriores, 

receberam reclamações que indicavam possíveis maus tratos sofridos 

pela criança na residência da avó materna, contudo não foram 

comprovados, mas que em uma das visitas domiciliares foram ameaçados 

pela requerida Ivanir e presenciaram esta atribuindo apelidos vexatórios à 

neta (baleia e orca). Diante do exposto, o Ministério Público requer: 1) seja 

aplicada a medida de acolhimento institucional em favor da criança K. R. B. 

DE L., termos do artigo 101, inciso VII, e §2º do ECA, com a busca da 

criança na residência da tia materna Gláucia Daiane Rosa de Lima, 

residente na Rua Gramado, n.º 1818, Bairro Vale do Sol, na cidade de 

Campo Verde/MT e entrega na Instituição de Acolhimento. 2) Requer a 

citação dos requeridos e a intimação da entidade responsável pelo 

programa de acolhimento institucional para providenciar a elaboração do 

Plano Individual de Atendimento Familiar.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, considerando que foram 

esgotadas todas as diligências para a realização da cientificação pessoal 

da requerida, nos termos do art. 256 do NCPC, DETERMINO a citação por 

EDITAL de GLEICE KELLI ROSA DE LIMA, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

para que conteste a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo 

constar a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia. Transcorrido in albis o prazo para resposta, desde já, em 

atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor 

Público atuante nesta Comarca, para funcionar nestes autos como 

curador especial da requerida, com fulcro no art. 72, II, do NCPC. Por 

conseguinte, ENCAMINHEM-SE os autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa no prazo legal. No mais, DETERMINO a expedição 

de carta precatória com a finalidade de realização de estudo psicossocial 

na residência do requerido ERZIEL BELINELLO DOS SANTOS, no endereço 

informado à Ref. 36, a ser confeccionado no prazo de 10 (dez) dias. Por 

fim, INTIME-SE a guardiã da criança, a Sra. GLÁUCIA DAIANE ROSA DE 

LIMA para se manifestar quanto ao pedido do genitor de ref. 36. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, com 

urgência, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 17 de abril de 2018. 

MARIA LÚCIAPRATI, 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 18 de abril de 2018

Leonésio Gonsalves de ResendeGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15708 Nr: 1629-63.2006.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sadi Angelo Arquere Bertoldo, Valdeci 

Antonio Bertoldo, Airton Scapin, Vanderlei Antonio Bertoldo, Clarice Maria 

Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina Maria Bertoldo - Espólio, Sueli 

Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Panosso - 

OAB:6136-B, Álvaro Menezes - OAB:13.322, Gilberto José Cador - 

OAB:14323, Jasson Borralho Paes de Barros - OAB:9.937-B/MT, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 "Diante o exposto, DECIDO: A) Visando facilitar a administração de todo o 

patrimônio nomeio a herdeira CLARICE MARIA BERTOLDO a qual também 

foi nomeada nos autos em apenso código 7011, que deverá prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias de bem e fielmente desempenhar o cargo. 

B) INDEFIRO os pedidos de Justiça Gratuita e de pagamento ao final do 

processo. Lado outro, AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas 

judiciárias iniciais em 06 (seis) parcelas, não estando abarcadas por esta 

decisão aquelas despesas que advierem no curso da demanda, com 

fulcro no art. 98, § 6º, do novo Código de Processo Civil, c/c art. 468, §§6º 

e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC. B.1.) Por conseguinte, INTIME-SE a 

inventariante para efetuar o pagamento da primeira parcela das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. C) DETERMINO a avaliação dos 

bens deixado por ADELINA MARIA BERTOLDO, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça descrever minuciosamente a área e benfeitorias existente na data 

da celebração da partilha extrajudicial (03.02.2010) e, separadamente, as 

benfeitorias realizada por terceiros após aquela data. C. 1.) Após, 

INTIMEM-SE os herdeiros para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) 

dias. C. 2.) Em seguida, COLHA-SE o parecer do Ministério Público. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 20 de 

outubro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza Substituta"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 712-10.2007.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Aguiar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEOVANI BIANCHI, 

para devolução dos autos nº 712-10.2007.811.0051, Protocolo 18063, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4465-86.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Edmar Gomes 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657

 Autos n° 4465-86.2018.811.0051 (149508)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição das testemunhas MARCOS ROBERTO 

MONTEIRO, MÁRCIA FIN RAMOS e ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER, para 

realizar-se no dia 03 de setembro de 2018, às 17h15min.

Quanto à testemunha DIVINO RODRIGUES SOUZA, é de conhecimento 

deste Juízo que o mesmo se encontra, atualmente, preso na Cadeia 
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Pública de Santo Antônio do Leverger – MT.

 Assim, diante da natureza da carta precatória itinerante, que apesar de 

ser formalmente dirigida a um juízo inicial específico pode ser remetida a 

outro para que seja cumprida independentemente da intervenção do Juízo 

deprecante (art. 355, §1°, do CPP), determino que seja remetida ao Juízo 

competente, para dar fiel cumprimento a carta expedida, apenas em 

relação à inquirição da testemunha DIVINO RODRIGUES SOUZA.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de julho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73229 Nr: 2217-60.2012.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Mendes Curvo 

Gugelmin - OAB:

 SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

sendo uma consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) 

salários mínimos. Os valores poderão ser divididos em até 10 (dez) 

parcelas, as quais deverão ser depositadas na agência 3037-6, conta 

corrente 35.194-6, do Banco do Brasil, para que posteriormente sejam 

encaminhados às entidades desta Comarca. Obediente ao art. 44, § 2º 

(segunda parte), do CP, SUBSTITUO a pena privativa também pela de 

interdição temporária de direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente 

bares, boates ou congêneres.Diante da fixação do regime aberto, 

concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Isento o Acusado nas 

custas processuais.Da sentença, intime-se o Ministério Público, o 

Defensor Público e o Acusado, pessoalmente, indagando-lhe sobre o 

desejo de recorrer o que será feito mediante termo, conforme determina o 

artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia de execução, lançando-se o seu nome no Rol dos 

Culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação, arquivando-se os autos.Para fins de anotações posteriores, 

consigna-se que:1. O Acusado foi preso em flagrante no dia 29.06.2012, 

tendo sido colocado em liberdade no mesmo dia.2. O Acusado não 

responde a outras ações penais.3. DECLARO o perdimento das armas e 

munições apreendidas, em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, 

alínea “a”, do Código Penal, determinando as providências do art. 25 da Lei 

nº 10.826/03, caso ainda não tenha sido feito. 4. DETERMINO que o valor 

pago a título de fiança pelo Acusado (p. 25) sirva como pagamento parcial 

da pena que lhe foi aplicada e do pagamento das custas, consoante 

dispõe o art. 336 do CPP.Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde /MT, 16 de julho de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80586 Nr: 822-62.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Em análise ao valor depositado nos autos (p. 40), vê-se que R$ 215,00 foi 

apreendido com o adolescente Serivaldo, e a quantia de R$ 110,00 foi 

apreendida com o Acusado (p. 08 e 26). Posteriormente, fora devolvido ao 

estabelecimento comercial subtraído a quantia de R$ 65,00 (p. 40). Desta 

forma, restou depositado judicialmente a quantia de R$ 260,00.Dito isso, 

DETERMINO que seja restituído o valor de R$ 215,00 ao adolescente 

Serivaldo Macedo de Sousa, qualificado nos autos. Caso não seja 

reclamado no prazo de 90 dias, ou não seja o adolescente localizado, 

desde já, proceda-se sua transferência para o Banco do Brasil, conta 

35.194-6, agência 3037-6, a qual deverá ser revertida em prol das 

entidades a serem beneficiadas.Em relação ao valor remanescente, utilizo 

para complementação da prestação pecuniária fixada ao Acusado, tendo 

em vista que fora parcialmente cumprida. Portanto, DETERMINO que o valor 

restante seja transferido para o Banco do Brasil, conta 35.194-6, agência 

3037-6, a qual deverá ser revertida em prol das entidades a serem 

beneficiadas.Os capacetes apreendidos já foram destinados (p. 

134-verso).OFICIE-SE à Autoridade Policial para que restitua a motocicleta 

apreendida (p. 48) ao Acusado ou ao legítimo proprietário, mediante 

apresentação da documentação pertinente, caso ainda não tenha sido 

feito, no prazo de 90 (noventa) dias. Caso o bem não seja reclamado no 

prazo assinalado, a Autoridade Policial deverá informar nos autos. Nesse 

caso, desde já, DETERMINO a pronta avaliação pelos Oficiais de Justiça 

deste Fórum, para posterior deliberação.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação Estadual e Nacional, 

ao Cartório Distribuidor e demais órgãos, sendo observando para tanto o 

disposto no Oficio Circular n° 234/04, da Corregedoria Geral de Justiça e, 

feitas às anotações de praxe, arquive-se.Sem custas.Publique-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Campo Verde/MT, 16 de julho de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 2528-80.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Moreno Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA - 

OAB:16533, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:OAB/MT nº 5135

 Diante do exposto, determino a IMEDIATA expedição da guia definitiva de 

execução penal deste feito, anexando-a às peças obrigatórias, nos 

termos da Ordem de Serviço n 003/2016, desta Comarca.Em seguida, 

REMETA-SE à Vara de Execução Penal do Interior – Campo Grande – MS, 

nos moldes dos arts. 1.547 e 1.549, ambos da CNCG, a fim de que sejam 

realizadas concessões de eventuais benefícios, acompanhamento do 

restante da reprimenda imposta ao apenado e a unificação das penas no 

processo executivo n° 0000445-87.2016.8.12.0053.Cumpra-se, com 

urgência, por se tratar de réu preso.REMETA-SE a guia e os demais 

documentos por meio de MALOTE DIGITAL. Após o envio, certifique-se 

nos autos o recebimento pelo Juízo de Campo Grande – MS.Por fim, 

determino o arquivamento definitivo deste feito, com as baixas de 

estilo.Ciencia ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de julho de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43506 Nr: 2427-46.2013.811.0029

 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: JANETE ROTH LUCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA- ME, ADEMIR 

ZACHIA & CIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Considerando a citação por edital de L. P. de Oliveira & Cia Ltda, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador ao a este, 

para que apresente resposta, do Dr. Edson Rocha, advogado militante na 

comarca, ao qual arbitro honorários em 1 (uma) URH.

Às providências.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40550 Nr: 1820-67.2012.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pazze Schmidt, Solange Pazze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Guilherme A. B Milagres - OAB:, Rafael R. Soares - OAB:15.559 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Ao autor para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo 

requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48908 Nr: 1130-33.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maleval Alves de Resende, Darlene Alves de 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52618 Nr: 3160-41.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maleval Alves de Resende, Darlene Alves de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 DESPACHO

1 – O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 

pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no sistema 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal, ocasião em que 

será remetidos os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 1 – Dessa maneira, INTIME-SE o recorrido para que, no prazo legal, 

apresente, caso queira, as contrarrazões ao recurso de apelação.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para o julgamento da insurgência.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 872-86.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da comunicação da interposição do recurso de agravo de 

instrumento, DILIGENCIE-SE o Senhor Gestor quanto eventual decisão 

inicial proferida colacionando cópia da mesma aos autos e remetendo os 

autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52072 Nr: 2800-09.2015.811.0029

 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 ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, José Henrique S 

Vigo - OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Considerando que não houve o pagamento no prazo legal, defiro o pedido 

de fls. 85 e 86.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42699 Nr: 1597-80.2013.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

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

Bueno - OAB:13604-A/MT

 Vistos e etc...

Certifique-se o cumprimento das determinações constantes na sentença, 

fls. 290, em especial o item 48.

Caso a Comarca de Uberaba/MG ainda não tenha cumprido o determinado, 

reitere-se a solicitação.

Após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48880 Nr: 1104-35.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA SPRICIGO ME, FÁBIO MARCOS PEREIRA DE 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e 

honorários, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55109 Nr: 1312-82.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GANZER, DOMINGOS 

DADALT, NEIDE KOHLRAUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/O

 Vistos e etc...

Ao credor para juntar o valor da dívida atualizado e adimplir eventuais 

custas devidas, após conclusos para análise do pedido de aditamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62151 Nr: 2188-03.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, CARMENCITA 

ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR PESQUERO 

PONCE JAIME - OAB:19.250, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - 

OAB:OAB/DF 18.597, LUIZ EDUARDO RODRIGUES CUNHA - 

OAB:OAB/DF 26.629, THIAGO DINIZ SEIXAS - OAB:19.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAULI ADOLFO - 

OAB:OAB/MT 8208

 Vistos etc.

Intime-se o embargante, para caso queira, apresentar manifestação sobre 

a impugnação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52221 Nr: 2891-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rui Barbosa Gonçalves Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, 

CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAULI ADOLFO - 

OAB:OAB/MT 8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1060-16.2015.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ WILBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Júnior - OAB:28370-OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e 

honorários, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45557 Nr: 1662-41.2014.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSÉ WILBERT, COSTA & VIEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59294 Nr: 594-51.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociara Brandini, Amelia Rosa M Brandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos e etc...

Considerando o possível efeito infrigente, intime-se o embargante para 

manifestação.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45143 Nr: 1318-60.2014.811.0029

 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: ADALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Antonio Alves 

Gama, ADÃO JOAREZ DA COSTA, Beatriz Zeni, ANDRE LUIS MACHADO 

ANTUNES, ALEXANDRE LAERCIO FACIONI, CLAUDETE MARIA CHIMIN, 

COLMAR DA COSTA SILVA, CARMEN PINTO MORAES, Dilceu Paulo dos 

Santos Costa, CANDIDA TAUFFER MARQUES NETA, CLACI DA SILVA, 

DAMIÃO NETO ALVES GUIMARÃES, DIVINA GALVÃO DOS SANTOS, 

DEVENIR DOS SANTOS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874, ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 385.489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a requerente em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. A inércia ensejará extinção desta demanda, frente 

à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, art. 485, III), pelo 

abandono de causa.

Intimem-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA DO FORO EXTRAJUDICIAL DA 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT Nº 13/2018 - DF

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, etc...

1. FAZ SABER, a todos quanto ao presente EDITAL virem ou dele tiverem 
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conhecimento que, de acordo com as disposições contidas na Lei 

Estadual Nº 4.964/85 (Código de Organização Judiciária – COJE) e item 

1.1.11 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento 01/2001 – CGJ/MT), fará 

realizar Correição Geral Ordinária, no Foro Extrajudicial desta Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT.

2. DETERMINAR a realização de Correição Geral Ordinária, no Foro 

Extrajudicial desta Comarca, determinando o dia 6/8/2018, a partir das 9:00 

horas, para correição no Cartório do Distrito de Àgua Fria, Distrito de 

Chapada dos Guimarães/MT e a partir das 9:00 horas do dia 13/8/2018, no 

Cartório de Registro Civil do Município de Nova Brasilândia e no Cartório de 

Planalto da Serra/MT, termos desta Comarca, a partir das 12 horas.

3. NO PERÍODO em que estiver sendo realizada correição no Foro 

Extrajudicial desta Comarca, não serão realizadas audiências.

4. DESIGNAR os Assessores Adriana Roberti e Vinícius Freitas França 

para Secretariar os trabalhos correicionais do Foro Extrajudicial.

5. DETERMINAR aos Senhores Titulares de Cartório e demais 

serventuários destes, que permaneçam em seus postos no período de 

correição, para que forneçam os esclarecimentos necessários à 

realização dos serviços correicionais.

6. DETERMINAR aos Senhores Tabeliães das respectivas serventias do 

Foro Extrajudicial, que preparem todos os livros e pastas, 

apresentando-os no Gabinete do Juiz, conforme forem sendo solicitados, 

para a vistoria designada.

7. DETERMINAR que sejam expedidos os competentes Editais para 

conhecimento, encaminhando cópias aos Cartórios desta Comarca, para 

que sejam afixados em local visível, bem como permanecendo uma cópia 

afixada no átrio deste Fórum.

8. DESTE MODO, evitando-se a possibilidade de alguém alegar 

desconhecimento, foi expedido o presente Edital, que será afixado, como 

de costume, nos murais do Fórum. Dado e passado neste Município de 

Chapada dos Guimarães/MT, aos 23 de julho de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TEREZINHA HEKERT EBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO)

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000646-11.2018.8.11.0024. Parte Autora: SUELI TEREZINHA HEKERT 

EBERT. Parte Ré: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Vistos, etc. I. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte 

autora comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o 

valor referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, 

‘caput’, do Código de Processo Civil. II. Pois bem. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

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

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia . O que é 

vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalto, 

ademais, não serem verossímeis, por ora, as alegações apresentadas, a 

considerar que a prova da condição de segurado especial está a 

depender de produção probatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. III. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. IV. Cite-se e intime-se 

a parte Ré para contestar o feito no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. 

Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente 

citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que 

contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. V. Contestado o feito, 

vistas ao autor para replicar e apontar as provas que pretende produzir, 

sob pena de preclusão. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY COSTA MACIEL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000550-93.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A.. Parte Ré: WANDERLEY COSTA MACIEL - ME. Vistos etc. INTIME-SE a 

parte autora para que promova a emenda a inicial, fazendo constar o valor 

da causa o valor das parcelas vencidas e vincendas, eis que é o 

montante do proveito econômico a ser obtido com a demanda, juntando a 

guia de pagamento da diferença, devendo fazê-la, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000572-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000572-54.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MANUEL DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Analisando a inicial, nota-se que o indeferimento administrativo acostado 

ao feito data de 30.9.2013, portanto, manifestamente desatualizado, já que 

fora apresentado há mais de 4 (quatro) anos do ajuizamento da demanda. 

Assim, ante a possibilidade de alteração no quadro social e médico do 

autor, necessária a se faz a juntada de negativa administrativa atualizada, 

para que reste configurada a presença de interesse processual, nos 

termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 

631.240/MG: “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, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 
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Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, apresente nos autos cópia do indeferimento 

administrativo atualizado, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

sob pena de extinção do feito. Transcorrido o referido prazo, 

independentemente de outra determinação, intime-se o INSS para que 

apresente nos autos resposta do pedido administrativo. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA CORREIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000584-68.2018.8.11.0024. Parte Autora: CREMILDA CORREIA DA SILVA 

ARAUJO. Parte Ré: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A. Vistos etc. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os 

requisitos legais. Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos dessa comarca para que agende audiência de 

conciliação, nos termos do caput do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. 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 apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000576-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000576-91.2018.8.11.0024. Parte Autora: NILDES SILVA DE ARAUJO. 

Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Vistos 

etc. Analisando o processo, observo que a parte não juntou o 

indeferimento administrativo, requisito essencial para que haja o interesse 

de agir da demanda, conforme o RE 631.240, tampouco documentos que 

comprovem as alegações, devendo providenciar em 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo. INTIME-SE. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARQUES CANGUCU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000575-09.2018.8.11.0024. Parte Autora: JUAREZ MARQUES CANGUCU. 

Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS. Vistos 

etc. Analisando o processo, observo que a parte autora não juntou o 

indeferimento administrativo, requisito essencial para a propositura da 

demanda, conforme o RE n. 631.240, devendo fazê-lo em 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. INTIME-SE. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000561-25.2018.8.11.0024. Parte Autora: MARCELO CAETANO 

ALBERNAZ FIGUEIREDO. Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A.. Vistos etc. 

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte requerente, na pessoa 

de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000517-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUZIA CAMILO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEÃO PEREIRA (RÉU)

LAERTE LEÃO (RÉU)

VALDIVINA LEÃO (RÉU)

MARIA GOMES GONCALVES (RÉU)

DIOMAR BENTO GONÇALVES (RÉU)

OLGA LEÃO (RÉU)

JOSÉ LEÃO (RÉU)

ALAESTE GOMES DE CASTRO (RÉU)

VALMA LEÃO (RÉU)

MARIA GOMES GONÇALVES (RÉU)

ANDRE HUMBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000517-06.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Nota-se da inicial não terem sido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 291 de 678



recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há pedido de 

justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

nos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil). Sem prejuízo do exposto, deverá na oportunidade, apresentar 

qualificação completa de todos os requeridos, com as informações 

exigidas pelo art. 319, II, do Código de Processo Civil. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000546-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RORIVALDO RIVALINO PEREIRA (REQUERENTE)

JUVERCINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE ALVES (INVENTARIADO)

OLIDIA MANOELA MACEDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000546-56.2018.8.11.0024. REQUERENTE: RORIVALDO RIVALINO 

PEREIRA, JUVERCINA DE FATIMA PEREIRA INVENTARIADO: LAZARO 

JOSE ALVES, OLIDIA MANOELA MACEDO Vistos, etc. Intimem-se os 

autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem nos autos 

cópia da certidão de óbito de LÁZARO JOSÉ ALVES, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Deverão na oportunidade, substituir a 

cópia do titulo definitivo de propriedade expedido pelo Estado de Mato 

Grosso ao referido falecido, uma vez que dada a precariedade com que 

foi reproduzido nos autos, não é possível a sua leitura. Com fulcro no art. 

98, § 6°, do CPC, defiro, desde já, o pedido de parcelamento das custas 

processuais em 2 (duas) vezes, devendo os autores providenciar a 

expedição das guias de parcelamento mensal das custas e os seus 

respectivos recolhimentos, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000552-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILLY RODRIGUES FERREIRA FRANCO (RÉU)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (RÉU)

ROSEMERI CONSTANTINI (RÉU)

ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000552-63.2018.8.11.0024. AUTOR: RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO 

RÉU: ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO, KEMILLY RODRIGUES 

FERREIRA FRANCO, JOILDO SOARES DE ANDRADE, ROSEMERI 

CONSTANTINI Vistos, etc. Nota-se da inicial não terem sido recolhidos os 

valores das custas processuais, tampouco há pedido de justiça gratuita. 

Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos comprovante 

de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, em razão do cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida 

guia aos presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do 

Provimento n° 22/2016-CGJ. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BERNARDO SCHEIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000539-64.2018.8.11.0024. Parte Autora: FABIO BERNARDO SCHEIN. 

Parte Ré: MARIA ZOELINA FREITAS AMORIM. Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000409-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERLYNN THAMARA DELUQUI CORREA (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000409-74.2018.8.11.0024. Parte Autora: RODRIGO DA SILVA ROCHA e 

outros. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a parte 

requerente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

traga aos autos documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais 

sejam: última declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última 

anotação salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de 

indeferimento do benefício. Deverão os requerentes na oportunidade, além 

de juntar à inicial cópia legível dos documentos pessoais, retificar o valor 

da causa, o qual deverá corresponder à integralidade dos valores dos 

bens a serem objeto de meação, sob pena de extinção do feito. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87349 Nr: 4450-72.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SPINELLI PALMA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87340 Nr: 4441-13.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87338 Nr: 4439-43.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Flávio About Castro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87252 Nr: 4353-72.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eloy de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87234 Nr: 4336-36.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Novaes de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87227 Nr: 4329-44.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA ACAPULCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê continuidade à execução, sob pena de suspensão do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA POLIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000562-10.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CELIA DE FATIMA POLIZER 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. I. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil. II. Pois bem. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

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

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia . O que é 

vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ressalto, 

ademais, não serem verossímeis, por ora, as alegações apresentadas, a 

considerar que a prova da condição de segurado especial está a 

depender de produção probatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. III. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. IV. Cite-se e intime-se 

a parte Ré para contestar o feito no prazo legal, bem como para 

especificar as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. 

Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente 

citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que 

contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. V. Contestado o feito, 

vistas ao autor para replicar e apontar as provas que pretende produzir, 

sob pena de preclusão. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000536-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000536-12.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não 

atendeu à determinação de complementação das custas e taxa judiciárias, 

creio que por equívoco e, em princípio, não por má-fé. Por ora, é razoável 

presumir que a parte não tentou induzir o Juízo em erro ao acostar ao feito 

mais de uma cópia do mesmo documento de arrecadação, quais sejam, 

documento "Num. 14163944" igual ao de "Num. 14229722" e documento 

"Num. 14229749" igual ao de "Num. 14042256". Assim sendo, 

desconsiderados os documentos acostados em duplicidade, tem-se que, 

até a presente data, houve o recolhimento de, tão somente, R$ 1.080,00 
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(mil e oitenta reais), quando, na realidade, deveria ter recolhido a 

importância de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), conforme 

guia simulada que segue anexo. Desta forma, resta recolher a importância 

de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais). Conclusão. I. Diante do exposto, como 

última chance para regularização da distribuição, a parte autora deverá, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acostar ao feito comprovante de 

recolhimento da complentação das custas e taxas judiciárias, levando em 

consideração o valor retificado da causa, ou seja, R$ 108.000,00 (cento e 

oito mil reais), o que deverá ser feito por meio de guia vinculada ao 

processo (número dos autos e nome das partes), à exemplo da simulação 

que segue anexa. II. Advirto a parte autora que a juntada de documentos 

em duplicidade será sancionada como ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 77, IV, §§1º e 2º, do CPC). III. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser 

certificado. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, 24 de julho de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000385-46.2018.811.0024 Vistos 

etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizado por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – 

SICOOB INTEGRAÇÃO, contra JEFERSON DE ALMEIDA SILVA, pelos 

motivos declinados na inicial. Distribuída a apresente ação, a parte 

requerente pugnou pela sua desistência. É relatório. Decido. Homologo, 

por sentença, a desistência do exequente, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015. Em consequência, com fulcro nos artigos 

485, VIII e 775, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, o 

presente processo. Sem honorários, uma vez que sequer houve o 

recebimento da ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, caput, do CPC. Proceda-se conforme 

dispõe a CNGC Judicial em relação às custas processuais devidas. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de julho de 2018. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000588-08.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 24 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000639-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS (RÉU)

WANDERLEIA GOULART CORONEL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000639-19.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 3687-76.2013.811.0024

 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: Dalvany da Conceição Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, após a juntada do 

requerimento administrativo denegado pela autarquia, não foi observado 

pela secretaria, a determinação do item “B”, da decisão de fls. 45/45 

verso.

II. Desta feita, chamo o feito à ordem para determinar o cumprimento da 

decisão exarada às fls. 45/45 verso, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

autarquia ré apresentar contestação de mérito.

III. Apresentada a contestação, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação, independentemente de nova 

determinação.

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

os autos conclusos para prolação de sentença.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 1502-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Barros

 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.

 Analisando os autos, verifica-se que, não há notícia do cumprimento da 

carta precatória expedida em face da decisão de fl. 173.

 Ademais, à fl. 178 o requerido alega que apesar de cumprida a referida 
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decisão, esta não foi instruída com o referido documento.

Desta feita, diligencie-se o necessário, a fim de certificar/informar se a 

respectiva deprecata foi ou não instruída com respectiva cópia da 

decisão.

Após cumprimento desta determinação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31990 Nr: 1382-61.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Santin

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por SADI SANTIN em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 160), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

149/154, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Ademais, aguarde-se a disponibilização nos autos do depósito judicial 

relativo à requisição de fl. 159.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 260-47.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregório Pereira de Macedo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por GREGÓRIO PEREIRA 

DE MACEDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 168/169), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 146/148, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32431 Nr: 1819-05.2009.811.0024

 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: Alessandra José Rocha

 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 condenar o INSS 

ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão aos requerentes desde a 

data do ajuizamento da ação (17.8.2009), com início de pagamento na 

mesma data, ou seja, DIP em 17.8.2009, até a soltura do segurado 

(25.11.2009 – fl. 92), descontando-se, por óbvio, as parcelas percebidas 

a título de tutela antecipada. 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 art. 1.288 da 

CNGC, segue tópico síntese da sentença:I – Nome dos beneficiários: 

Alessandra José Rocha e Ruan Gustavo Rocha de MirandaII – Benefício 

concedido: auxílio-reclusãoIII – Renda mensal do benefício: um salário 

mínimo. IV – Data de início do benefício (DIB): 17.8.2009V – Data do início 

do pagamento (DIP): a mesma data do início do benefícioPublique-se. 

Registre-se. Intimem-se.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): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61832 Nr: 1617-86.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerina dos Anjos Souza

 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:

 Vistos, etc.

 I. Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente à fl. 166, referente à 

requisição de fl. 169.

II. Ademais, expeça-se o respectivo RPV, conforme solicitado à fl. 168, 

tendo em vista a regularização da autora em face da Receita federal, 

conforme comprovante à fl.165.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21485 Nr: 2110-39.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Meire Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 94/96.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19095 Nr: 1765-10.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido Barbosa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ANTONIO 

APARECIDO BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 180/185, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 169/171, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33773 Nr: 2706-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataisa Maria de Lima

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ATAISA MARIA DE 

LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 195/196, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 158/166, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 1058-32.2013.811.0024

 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: RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, DECRETO 

O DIVÓRCIO de Raquel Batista da Silva e Airton Lopes da Silva, razão pela 

qual DECLARO DISSOLVIDO o vínculo conjugal existente entre ambos.A 

cônjuge virago voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja, Raquel 

Batista Ferreira.Assim sendo, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente feito, o que faço com base no artigo 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o requerido nas custas processuais e em honorários 

advocatícios em favor da Defensoria Pública que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) e que deverão ser destinados ao Fundo de 

Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, 

na forma do art. 179, inciso I da Lei Complementar estadual n° 

146/2003.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e expeçam-se os competentes mandados de inscrição 

e averbação. Após, intime o requerido para o recolhimento das custas, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se 

os autos fazendo constar a pendência no registro da 

Distribuição.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 2398-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucildo Marcelino da Costa, Jucinei Marcelino da Costa, 

Lourdes Marcelina da Costa, Jucelia Marcelina da Costa, Joilson Marcelino 

da Costa, Jucilene Marcelina da Costa

 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:1. Com fundamento no art. 513 c.c art. 771 c.c art. 485, 
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VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o pedido referente a 

execução de eventual saldo de honorários fixados no processo de 

conhecimento.2. Intime-se o causídico para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial para: A. Retificar o polo ativo fazendo constar o seu 

nome como exequente, sob pena de indeferimento do pedido, já que não 

pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito próprio.B. Acostar à 

exordial memória de cálculo que atenda ao disposto no art. 534, do CPC.3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

Eventual silêncio deverá ser certificado.4. Expeça-se o necessário.5. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20473 Nr: 1104-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Franco Voos, Ari Voos, Araci Voos Rodrigues

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o depósito do valor requerido pelo autor (fl.139), defiro o 

pedido de fl. 142, expeça-se o respectivo alvará da forma requerida pelo 

autor.

 II. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 704-70.2014.811.0024

 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 José de Oliveira Pontes

 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:I. Intime-se o advogado dos requerentes, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração por instrumento público 

ou à rogo, subscrita por duas testemunhas, dos herdeiros não 

alfabetizados, bem como conste nas respectivas procurações, a data e o 

local de emissão.II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tragam os autos conclusos. III. Expeça-se o necessário.IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57836 Nr: 617-51.2013.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente memória atualizada do débito, indicando bens passíveis de 

penhora para prosseguimento da execução.

 II. Em nada requerendo, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. Anote-se o necessário 

no sistema Apolo.

IV. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62590 Nr: 2411-10.2013.811.0024

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

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

 PARTE AUTORA: João Celso Martins Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por João Celso 

Martins Pimenta em face do Estado de Mato Grosso.

A parte autora, à fl. 42 informou o devido cumprimento da obrigação que 

deu ensejo a presente ação.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que foi demonstrado o cumprimento da obrigação (fls. 

42/50), inclusive como levantamento do respectivo valor, JULGO EXTINTA 

a presente execução, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Sem honorários em face do que preconiza o art. 85, §7º, CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 460 da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18937 Nr: 1612-74.2007.811.0024

 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: Janaina Ferreira Roldão OU Janaina Ferreira Roldão 

Abdala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Maria Quinan Ferreira - 

OAB:16668, Waldomiro de Azevedo Ferreira - OAB:4112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte AUTORA para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.849,16(hum mil e oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 46. Este valor deverá ser de 

forma em separado, sendo R$ 924,58(novecentos e vinte e quatro reais e 

cinquenta e oito centavos)), para recolhimento das custas e R$ 

924,58(novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 

para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18803 Nr: 1481-02.2007.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenir Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônima Cândida Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida de Castro Martins - 

OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte AUTORA para efetuar no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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5.547,50(cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquentae 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 26. Este valor deverá ser de 

forma em separado, sendo R$ 2.773,75(dois mil, setecents e setenta e 

tres reais e setenta e cinco centavos)para recolhimento das custas e R$ 

2.773,75 (dois mil e setecentos e setenta e tres reais e setenta e cinco 

centavos) para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira 

Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

para preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9331 Nr: 96-24.2004.811.0024

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfonso Richter, Alaide Viana Richter, Edmilson 

Benedito Paixão Coelho, Irene Eloi da Paixão Coelho, Edmilson Benedito 

Paixão Coelho Junior, Euzelina Luciana da Silva, Ivan Martins da Costa, 

Mauro Fernandes da Cruz, Odemir Soares da Silva, Catarina Francisca 

Moreira Bezerra, Jeronimo da Silva Lopes, Mario Marcio Flores, Salustiana 

da Guia Gonçalves, Fabio da Silva Oliveira, Edemar Antonio Chaves, 

Joelcio Alberto de Souza, João Venancio Pereira, Marisa de Jesus 

Oliveira, Leonice Ferreira dos Santos, Rezende Evangelista de Paula, Vital 

Afonso de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Regina Alves de Lima 

- OAB:18.203-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes AUTORAS para efetuarem no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.749,34 (tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), nos termos do r. sentença de fls. 157/158. Este valor deverá 

ser de forma em separado, sendo R$ 1.891,42 (hum mil e oitocentos e 

noventa e um reais e quarenta e dois centavos), para recolhimento das 

custas e R$ 1.857,92 (hum mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e dois centavos), para fins da taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line 

– “Primeira Instância”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), para preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Forum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDAS de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará 

na restrição de vossos nomes e cpf junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC 

/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64232 Nr: 269-96.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMR, JFR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por N.M.R 

representado por GISELE GONÇALVES MELHORANÇA, em face de JOEL 

FRANCISCO RODRIGUES, pelos motivos expostos na inicial.

Apesar de intimada pessoalmente e por seu advogado, a parte autora 

deixou de manifestar no feito nos sucessivos prazos que lhe foram 

assinalados para tal finalidade.

Posteriormente o Ministério Público manifestou-se opinando pela extinção 

do feito sem resolução do mérito, embasado na desídia da autora em 

promover os atos que lhe que incumbiam.

 Os autos vieram conclusos para análise de hipótese de abandono do 

feito.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano, 

conforme certidão de decurso de prazo (fl. 44).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um), ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II e 

III, do CPC/2015.

 Sem custas, em face gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67517 Nr: 2906-20.2014.811.0024

 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: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra ANDRÉ DE ALMEIDA, pelos 

motivos expostos na inicial.

A liminar foi deferida à fl. 46/47.

 À fl. 68, foi acolhido o pedido de alteração do polo ativo, incluindo-se, a 

partir de então a cessionária ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.

Posteriormente, apesar de intimada pessoalmente e por seu advogado, a 

parte autora deixou de manifestar no feito nos sucessivos prazos que lhe 

foram assinalados para tal finalidade, (fls. 71/74 e 76).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano, 

algo que caracteriza a desídia do autor, se faz imperiosa a extinção do 

feito, por negligência da parte em promover os atos que lhe incumbem.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte requerente, julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no 

artigo 485, II e III do CPC/2015.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 407-68.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Izidoria Machado, Carmelita Pires Machado

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença promovida por SEBASTIANA 

IZIDORA MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada à fl. 205, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

145/150, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Ademais, aguarde-se a disponibilização nos autos do depósito judicial 

relativo à requisição de fl. 204.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35650 Nr: 1489-71.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Humberto Faria - ME ( Casa de Carne Boi 

Bão )

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de ALEX HUMBERTO FARIA – ME pelos 

motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 33, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

DISPOSITIVO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário.

Desta feita, JULGO EXTINTO o presente processo, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC), já que deu azo 

ao ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 2554-67.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Londero Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de ANTONIO CARLOS LONDERO DA SILVA 

pelos motivos narrados na inicial.

 À(s) fl(s). 30, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, desta forma requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36570 Nr: 3296-63.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Risolita Dalto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de ELZA RISOLITA DALTO DE CARVALHO 

pelos motivos narrados na inicial.

 À(s) fl(s). 23, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, e requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, conforme 

informação da exequente, efetuou o respectivo pagamento do débito 

tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o presente processo, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50326 Nr: 1991-39.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDIO – 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra ANTONIO MARCOS 

MARTINS, pelos motivos expostos na inicial.

A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 34. E devidamente 

cumprido o mandado de busca e apreensão à fl. 37.

Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo 
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assinalado para apresentar contestação.

Às fls. 46/48, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos 

veiculados na presente ação.

 Posteriormente, à fl. 50/51, o advogado da autora, apresentou pedido de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais 

fixados em seu favor na sentença supracitada.

Intimado para proceder ao prosseguimento do feito, o advogado 

manteve-se inerte há mais de 1 (um) ano.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo aguarda providências 

da parte autora, há mais de 1 (um) ano (fls. 69/73vº), algo que caracteriza 

a desídia do subscritor, se faz imperiosa a extinção do feito, por 

negligência da parte em promover os atos que lhe incumbem.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II e 

III do CPC/2015.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 3229-98.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Souza Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de CARLOS ALBERTO SOUZA COUTINHO pelos 

motivos narrados na inicial.

À(s) fl(s). 22, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, desta forma requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66851 Nr: 2373-61.2014.811.0024

 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: Lucimaura Trindade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LUCIMARA TRINDADE DE 

OLIVEIRA, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

pelos motivos expostos na inicial.

O presente feito foi suspenso (fls. 57verso), para que a parte autora 

postulasse o “pedido administrativo”, para o necessário prosseguimento 

da ação.

Intimada pessoalmente (fl. 66), em nada manifestou quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora há mais de 1 (um) ano.

As partes têm a obrigação processual de promover os atos e diligências 

necessárias ao andamento do feito, não o fazendo, a extinção da 

presente é medida que se impõe (art. 485, III, CPC).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, 

III do CPC/2015.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65309 Nr: 1260-72.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco PSA Finance Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reynner Tour LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A, contra REYNNER TOUR LTDA ME, pelos motivos 

expostos na inicial.

A liminar de busca e apreensão fora deferida à fl. 44, porém não se 

obteve êxito em cumprir os mandados de busca e apreensão, citação e 

intimação da parte requerida, conforme certidão do oficial à fl. 47.

Embora intimada para informar endereço necessário à realização da 

diligência de citação (fl. 53/54 e fl. 64), a parte autora se manteve silente 

nos sucessivos prazos que lhe foram concedidos para tal finalidade, 

mesmo após pessoalmente intimada (fls. 103/117).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo se arrasta há mais de 3 

anos aguardando providência da parte autora para prosseguimento (fls. 

103/117). Elencados os motivos acima, cumpre ao juízo atestar a desídia 

do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, 

do CPC/2015.

 Por consequência, revogo a liminar deferida.

 Custas iniciais quitadas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67561 Nr: 2983-29.2014.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdC, SSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por Bruna Silva da Cruz, 

representada por sua genitora Adna Cândida da Silva em face de Silveira 

Santos da Cruz, pelos motivos narrados na inicial.

Às fls. 26, a parte requerente postulou pela desistência da ação com a 
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consequente extinção do processo.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente manifestou não 

ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela sua 

desistência.

 Desta forma, homologo a desistência da presente ação de execução de 

alimentos para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

Com efeito, Julgo extinto o presente processo, com base no artigo 485, 

inciso VIII e artigo 775, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 3132-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Jose G.de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Visando garantir a efetiva aplicação da norma jurídica, com fulcro no 

artigo 40, da LEF, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 

(um) ano a contar desta data.

II. Proceda-se ao arquivamento do presente feito excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo provisório).

III. Deve o feito permanecer no arquivo durante o prazo suspensivo ou até 

a manifestação do exequente, com a anotação de lembrete no sistema 

Apolo para o devido desarquivamento após o prazo.

IV. Transcorrido o prazo suspensivo, desarquive-se e intime-se a 

Fazenda Pública para que, no prazo de 05 dias, manifeste o interesse no 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66865 Nr: 2401-29.2014.811.0024

 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: Jeiriene Nascimento de Oliveira, Moacir de Oliveira 

Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MOACIR DE OLIVEIRA 

PONTES, em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

pelos motivos expostos na inicial.

À fl.58, o feito foi chamado à ordem a fim de que a parte autora 

providenciasse a regularização da representação processual.

Intimado pessoalmente, parte deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

manifestar quanto a referida regularização processual.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte, em relação à regularização autora para 

prosseguimento há mais de 1 (um) ano. Cumpre ressaltar que não cabe ao 

juízo presumir que o autor é, de fato, representado por curador, sem que 

haja documento que o comprove.

Tendo em vista que as partes têm a obrigação processual de promover os 

atos e diligências necessárias ao andamento do feito e, não o fazendo, a 

extinção da presente é medida que se impõe (art. 485, III, CPC).

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, 

III do CPC/2015.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Sem custas, em face gratuidade da justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66716 Nr: 2285-23.2014.811.0024

 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: AJdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBDO, RBl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Nadaf Gusmão - 

OAB:16014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de revisão de alimentos ajuizada por ARTHUR JORGE DE 

OLIVEIRA MATOS em face de J.G.B.O. representado por ROSELI 

BARRETO LEITE, pelos motivos expostos na inicial.

A parte requerida foi devidamente citada e compareceu para realização de 

audiência.

 Posteriormente, os autos vieram em remessa, vez que o requerido 

passou a residir na cidade de Chapada dos Guimarães.

Intimado para manifestar nos autos (fl. 71), a parte exequente permaneceu 

inerte nos sucessivos prazos que lhe foram concedidos, deixando de 

atuar nos atos e diligências necessários ao prosseguimento do feito (fls. 

67/72).

Os autos vieram conclusos para análise de hipótese de abandono do feito.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora há mais de 1 (um) ano (fls. 71/72), mesmo 

após intimação pessoal o requerente se manteve silente, de forma que 

torna-se imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um), ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II e 

III, do CPC/2015.

 Sem custas, em face gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Registre-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64020 Nr: 63-82.2014.811.0024

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aparecida de Oliveira Eloy da Paixão OU 

Leila Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BANCO 

BRADESCO S/A, contra LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA, pelos motivos 

expostos na inicial.

A liminar foi deferida à fl. 25, não se obtendo êxito em cumprir os 

mandados de busca e apreensão e citação e intimação da parte requerida 
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(fl. 32 e 41).

Intimada para informar endereço necessário à realização da diligência de 

citação, e/ou manifestar seu interesse na conversão da ação em 

processo de execução (fl. 46), a parte autora manteve-se inerte nos 

sucessivos prazos que lhe foram assinalados para tais finalidades, (fls. 

50 e 54).

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano.

Mesmo após intimação pessoal para manifestar-se nos termos da decisão 

de fl. 46, nada providenciou.

 Desta feita, elencados os motivos acima, cabe ao juízo atestar a desídia 

do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbem.

Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência da parte autora, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II e 

III do CPC/2015.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 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 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 3405-09.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalina Gimenes Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de VITALINA GIMENES CUNHA pelos motivos 

narrados na inicial.

 À(s) fl(s). 28, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, desta forma requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de VITALINA GIMENES CUNHA pelos motivos 

narrados na inicial.

 À(s) fl(s). 28, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, desta forma requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59606 Nr: 1043-63.2013.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdRV, VdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de alimentos movida por M. L. dos R. V., representada 

por sua genitora VANDERLICE DOS REIS, em face de FÁBIO VIEIRA DA 

COSTA, pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 48, a Defensoria Pública pugnou pela extinção do feito, haja vista a 

homologação de acordo em relação ao objeto da demanda, em processo 

com mesmas partes e causa de pedir em trâmite na 1º Vara desta 

Comarca, assim como anexou o acordo e a sentença homologatória (fl. 

49/50).

É o breve relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, vislumbra-se, em face do contido na petição de fl. 

48, e documentos de fls. 49/50v, a ocorrência de continência entre esta 

ação e àquela distribuída perante a 1ª Vara da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, qual seja, feito n.º 45806/2015).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 56, 57 e 485, inciso X, todos do 

CPC, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo.

 Deixo de condenar a parte exequente em custas processuais, uma vez 

que beneficiária da Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 3373-04.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siria Pedrolina da Paixão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em desfavor de SIRIA PEDROLINA DA PAIXÃO PERREIRA 

pelos motivos narrados na inicial.

 À(s) fl(s). 27, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada, desta forma requereu a extinção do presente feito.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte requerida, efetuou o 

respectivo pagamento do débito tributário, desta feita, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 633-44.2009.811.0024
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plasson do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Schawarz de Mello OU Maria Schwartz 

Bouret de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:3.210

 Vistos, etc.

 I. Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 1788-82.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide de Almeida Orro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Hofmann Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Siqueira de Farias - 

OAB:MT/10201

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Adelaide de Almeida 

Orro em face de Eunice Hofmann Feitosa.

Foi deferida a pretensão executória à fl. 269, oportunidade em que foi 

determinada a intimação da parte executada para, querendo, manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente às fls. 276/277, as partes informaram o acordo entabulado, 

requerendo a sua homologação, bem como acostou ao feito comprovante 

de quitação de débito.

É o relatório.

DECIDO.

Desta feita, homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes nestes autos.

Por conseguinte, considerando que a obrigação exequenda foi 

devidamente cumprida pela parte executada (fls. 279), nos termos do 

acordo supracitado JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

266/267verso, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66221 Nr: 1967-40.2014.811.0024

 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: Marilene Aparecida Barbosa Orro Vilá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a informação de quitação do débito pela parte autora, 

intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca da petição de fl. 132, sendo o caso, acostando ao feito termo de 

quitação referente ao débito mencionado.

II. Cumprida a finalidade anterior, intime-se a autora para manifestar-se no 

mesmo prazo.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e façam-me 

os autos conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38669 Nr: 1121-28.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Diante da informação de suspeita do falecimento da autora Gercina 

Batista de Oliveira trazida aos autos pela parte requerida à fl. 154/155.

 II. Intime-se, a advogada subscritora da demanda, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos cópia da certidão de óbito e/ou sendo o 

caso, na mesma oportunidade acoste ao feito os dados necessários para 

citação dos herdeiros a serem habilitados,

 II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 2592-79.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Frederico Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra AUGUSTO FREDERICO MULLER, pelos motivos 

delineados na inicial.

À fl. 29/30, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20504 Nr: 1131-77.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Tais Gonçalves Melado - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52862 Nr: 2556-03.2012.811.0024

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 
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Coelho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Alves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça, que lhe defiro neste momento (art. 98, §3° do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 633-44.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plasson do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Schawarz de Mello OU Maria Schwartz 

Bouret de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:3.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:3.210

 Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória movida por PLASSON DO BRASIL LTDA em 

desfavor de MARIA SCHWARZ DE MELLO, pelos motivos narrados na 

inicial.

Às fls. 108/110, foi requerido à homologação judicial do acordo entabulado 

entre as partes.

Posteriormente, foi informado pelo autor que houve cumprimento integral 

do acordado, requerendo a extinção do feito.

 É o relatório.

Decido.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nestes autos e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015.

Custas iniciais quitadas.

 Silenciando as partes quanto aos honorários, presume-se que cada um 

arcará com o pagamento dos honorários dos seus respectivos 

advogados.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §2° e §3° do CPC/2015), pois a 

transação ocorreu antes da sentença.

 Publique-se. Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62743 Nr: 2578-27.2013.811.0024

 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: José Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Saga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Lorena de 

Souza - OAB:GO 29.698

 Vistos, etc.

 I. Ciência às partes do retorno do feito da Instância Superior.

II. Não havendo requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

e arquivem-se.

III. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000459-03.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DUARTE VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000459-03.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por MARIA 

DA PENHA DE AZEVEDO MARANHÃO DE SOUZA contra FABIO DUARTE 

VIEIRA, ambos qualificados na exordial. Na peça madrugadora, a autora 

aduziu ser a legítima proprietária e possuidora de um imóvel rural de 15 

hectares desde 28.4.1998. Relatou que o requerido, no dia 7.6.2018, 

derrubou as cercas existentes no imóvel e deu início a construção de 

novas cercas, em tese, desrespeitando os limites entre os imóveis, razão 

pela qual comunicou o fato à Autoridade Policial, sendo lavrado o boletim 

de ocorrência nº 2018.182650. Afirmou que, visando proteger a sua 

propriedade, derrubou as cercas construídas pelo requerido, mas que 

este tem proferido ameaças no sentido de que ingressará no imóvel objeto 

da presente ação. Pleiteou a concessão de medida liminar inibitória a fim 

de que o requerido seja proibido de turbar ou esbulhar a área. Em decisão 

datada de 12.7.2018 (id. Num. 14089296), determinou-se a 

complementação do valor das custas e taxas judiciárias, o que foi 

atendido por meio dos documentos de nos 14220739 e 14220750. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de ação de interdito 

proibitório de uma área de 15 (quinze) hectares (mat. 3509 RGI Chapada 

dos Guimarães), que a requerente alega ter adquirido, em 28.4.1998, por 

meio de Escritura Pública, da qual constam os seus limites e 

confrontações. Segundo afirmou, desde a aquisição, sempre foi 

respeitada a sua posse, mas que, em 7.6.2018, o requerido teria dado 

início à modificação dos marcos divisórios existentes entre os imóveis de 

ambos (derrubada e realocação de cerca). Ocorre que, em 28.6.2018, o 

requerido deste processo, senhor FABIO DUARTE VIEIRA, ingressou, 

contra a demandante deste feito, com ação de manutenção de posse 

(autos nº 1000536-12.2018.8.11.0024), sob o argumento de que ela teria 

envidado atos de turbação à sua posse. Do acervo fotográfico de ambas 

as ações, embora em cada uma mencionem-se matrículas diversas, 

pôde-se verificar registros semelhantes, mais especificamente em relação 

ao poste de energia e à caixa d’água que em uma ação estão “em pé” e na 

outra “derrubados”. Assim sendo, conquanto não se desconheça que em 

ação possessória não há espaço para discussão de cunho dominial, no 

caso das duas ações, as partes alegam invasão de áreas com limites 

definidos em documentos públicos, fato este que, ao menos por ora, 

indicam a necessidade de uma constatação “in loco”, o que fornecerá 

elementos mais seguros para apreciação dos pleitos liminares. Conclusão. 

I. Diante do exposto, DETERMINO a expedição de mandado de 

constatação, que servirá para esta ação e para o feito de nº 

1000536-12.2018.8.11.0024. II. No cumprimento da diligência, o Oficial de 

Justiça deverá apontar, objetivamente: A. Se é possível constatar, com 

base nas delimitações mencionadas pelas partes em suas respectivas 

petições iniciais, a derrubada de marcos antigos nos imóveis de cada uma 

das partes, em ambos os processos. Para esta finalidade, o mandado 

deverá ser instruído com cópias dos documentos de Num. 13647021, 

13647119 e 13647318. B. Se é possível verificar a edificação de cerca 

(ou outro elemento físico) em local fora da área delimitada na inicial de 

cada uma das partes; C. Se é possível verificar edificação de qualquer 

natureza, envidada por uma das partes em imóvel delimitado nas iniciais 

como pertencente ao outro. D. Se é possível constatar se a área que cada 

uma das partes alega exercer a posse está deslocada da delimitação 

exposta na petição inicial de cada uma das ações. III. Para ilustrar a 

situação fática existente no local, o oficial de justiça deverá instruir o 

aludido auto com reproduções fotográficas, além de elaborar certidão 

circunstanciada. IV. Caso haja necessidade de perito para a exata 

localização das áreas delimitadas nas petições iniciais de cada um das 

ações, deverá informar ao Juízo. V. A data do cumprimento do mandado 

deverá ser previamente comunicada, pelo oficial de justiça, aos 

advogados das partes, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, para 
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que, querendo, acompanhem a diligência. VI. Em sendo o caso de não 

comparecimento das partes ao local previamente agendado pelo oficial de 

justiça, este fato deverá ser atesado, preambularmente, em sua certidão. 

VII. APENSE-SE O PRESENTE FEITO À AÇÃO Nº 

1000536-12.2018.8.11.0024, DEVENDO A DILIGÊNCIA SER CUMPRIDA 

PELO MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS DOIS CASOS. VIII. O valor da 

diligência será único e arcado pelas partes, na proporção de 50% à(os) 

requerente(s) e 50% ao(s) requerido(s), nos termos do art. 686, 

parágrafo único, inciso III, da CNGC. IX. Expeça-se o necessário. X. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000536-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DUARTE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000536-12.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por ESPÓLIO 

DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA, representado pelo inventariante FABIO 

DUARTE VIEIRA em desfavor de MARIA DA PENHA DE AZEVEDO 

MARANHÃO DE SOUZA, ambos qualificados na exordial. Na exordial o 

requerente alegou ser “legítimo proprietário de uma área medindo 10 

hectares e 3.600m², inscrita na matrícula sob o nº 22.543”, há mais de 

trinta anos. Constou na peça inaugural que a requerida “possui uma área 

vizinha à área do requerente de 50 hectares sob a matrícula n. 3.510, que 

chamaremos de área A, e posteriormente comprou mais um aérea de 15 

hectares, denominada de área B, inscrita sob a matrícula 3.509, que 

deveria estar à esquerda de sua propriedade e que não foi devidamente 

registrada, tendo apenas a escritura pública”. Alegou que a requerida, no 

dia 20.6.2018, arrancou cercas que haviam em seu imóvel, o que teria 

feito sob a argumentação de que não tomou posse da área de 15 (quinze) 

hectares descrita no parágrafo anterior. Relatou que informou os atos de 

turbação à autoridade policial, que lavrou o boletim de ocorrência nº 

2018.199367. Pleiteou a concessão de medida liminar de manutenção de 

posse a fim de que o requerido seja proibido de turbar ou esbulhar a área. 

Antes mesmo que fosse proferido qualquer despacho, sobreveio petição 

(id Num. 14042218), com pedido de inclusão do senhor Themis de Oliveira 

no polo ativo da presente demanda, sob o fundamento de que igualmente é 

proprietário e possuidor de imóvel lindeiro, medindo 10 hectares, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis deste Município sob o nº 

10.152, o qual também teria sido atingida pelos atos de turbação em tese 

perpetrados pela requerida, conforme relatos espelhados no boletim de 

ocorrência nº 2018.209975. O senhor Themis ratificou os fatos alegados 

na inicial e, da mesma forma, postulou pela concessão de liminar de 

manutenção de posse. Em decisão datada de 12.7.2018 (id. Num. 

14148992), determinou-se a complementação do valor das custas e taxas 

judiciárias, o que não foi atendido em um primeiro momento, sendo 

necessária nova decisão neste sentido (id. Num. 14354822). A nova 

determinação foi atendida, restando comprovado o total recolhimento das 

custas e taxa judiciárias em consonância com o valor retificado da causa. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, não vislumbro óbice para inclusão do 

senhor Themis de Oliveira como litisconsorte ativo. Prosseguindo, nos 

termos já relatados, o presente feito versa sobre ação de manutenção de 

posse de duas áreas de 10 (dez) hectares (mats. 22.543 e 10.152, RGI 

Chapada dos Guimarães). Segundo afirmaram, em 20.6.2018, a requerida 

teria iniciado a alteração dos marcos divisórios existentes entre os imóveis 

(derrubada e realocação de cerca). Ocorre que, tramita neste Juízo, 

desde 13.6.2018, ação possessória movida pela senhora MARIA DA 

PENHA DE AZEVEDO MARANHAO DE SOUZA (requerida neste 

processo), contra o senhor FABIO DUARTE VIEIRA (feito nº 

1000459-03.2018.8.11.0024), na qual são imputados ao requerente desta 

ação os atos de turbação e/ou esbulho. Do acervo fotográfico de ambas 

as ações, embora em cada uma mencionem-se matrículas diversas, 

pôde-se verificar registros semelhantes, mais especificamente em relação 

ao poste de energia e à caixa d’água que em uma ação estão “em pé” e na 

outra “derrubados”. Assim sendo, conquanto não se desconheça que em 

ação possessória não há espaço para discussão de cunho dominial, no 

caso das duas ações, as partes alegam invasão de áreas com limites 

definidos em documentos públicos, fato este que, ao menos por ora, 

indicam a necessidade de uma constatação “in loco”, o que fornecerá 

elementos mais seguros para apreciação dos pleitos liminares. Conclusão. 

I. Diante do exposto, DETERMINO a expedição de mandado de constatação 

que servirá para esta ação e para o feito de nº 

1000459-03.2018.8.11.0024. II. No cumprimento da diligência, o Oficial de 

Justiça deverá apontar, objetivamente: A. Se é possível constatar, com 

base nas delimitações mencionadas pelas partes em suas respectivas 

petições iniciais, a derrubada de marcos antigos nos imóveis de cada uma 

das partes, em ambos os processos. Para esta finalidade, o mandado 

deverá ser instruído com cópias dos documentos de Num. 13894462, 

13895383, 13907934, 14042222, 14042242 e 14042245. B. Se é possível 

verificar a edificação de cerca (ou outro elemento físico) em local fora da 

área delimitada na inicial de cada uma das partes. C. Se é possível 

verificar edificação de qualquer natureza, envidada por uma das partes 

em imóvel delimitado nas iniciais como pertencente ao outro. D. Se é 

possível constatar se a área que cada uma das partes alega exercer a 

posse está deslocada da delimitação exposta na petição inicial de cada 

uma das ações. III. Para ilustrar a situação fática existente no local, o 

oficial de justiça deverá instruir o aludido auto com reproduções 

fotográficas, além de elaborar certidão circunstanciada. IV. Caso haja 

necessidade de perito para a exata localização das áreas delimitadas nas 

petições iniciais de cada um das ações, deverá informar ao Juízo. V. A 

data do cumprimento do mandado deverá ser previamente comunicada, 

pelo oficial de justiça, aos advogados das partes, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias, para que, querendo, acompanhem a diligência. 

VI. Em sendo o caso de não comparecimento das partes ao local 

previamente agendado pelo oficial de justiça, este fato deverá ser 

atesado, preambularmente, em sua certidão. VII. APENSE-SE O PRESENTE 

FEITO À AÇÃO Nº 1000459-03.2018.8.11.0024, DEVENDO A DILIGÊNCIA 

SER CUMPRIDA PELO MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS DOIS CASOS. 

VIII. O valor da diligência será único e arcado pelas partes, na proporção 

de 50% à(os) requerente(s) e 50% ao(s) requerido(s), nos termos do art. 

686, parágrafo único, inciso III, da CNGC. IX. Expeça-se o necessário. X. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 25 de julho de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de 

julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-92.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 796,78 (setecentos e noventa e seis 

reais e setenta e oito centavos),no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-69.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-62.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-77.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-61.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-54.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-73.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-43.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-33.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)
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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$ 768,23 (setecentos e sessenta e oito 

reais e vinte e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-12.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-48.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-63.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-78.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-18.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FRANCA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-62.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NEVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-22.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-37.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-74.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-69.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELBSON SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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$ 761,62 (setecentos e sessenta e um 

reais e sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-81.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-96.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-20.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-35.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-65.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-27.2013.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR ALVES DA GUIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-87.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-49.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-93.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-40.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (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$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-55.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-85.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 752,75 (setecentos e cinqueta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-32.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL SOUZA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 775,86 (setecentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010188-07.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-77.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NEVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-60.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PETROLINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-10.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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$ 775,86 (setecentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-56.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-79.2015.8.11.0024

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:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-33.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FRANCA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-43.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-53.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (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$ 798,16 (setecentos e noventa e oito 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010744-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TAVARES DE CARVALHO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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$ 587,22 (quinhentos e oitenta e sete 

reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CASTRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-84.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 796,78 (setecentos e novena e seis 

reais e setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de 

julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-32.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (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$ 796,78 (setecentos e noventa e seis 

reais e setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FRNACISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-19.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 311 de 678



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-64.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DA SILVA COSTA (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-50.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA FORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 seis 

reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-27.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-03.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON TAVARES DE CARVALHO (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-64.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RUSSO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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$ 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-08.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010173-38.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-98.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA FORTE (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:

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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SEBASTIANA DA SILVA LEMKE (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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-53.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-68.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-83.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-72.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-05.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PINTO SAMPAIO (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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-40.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GREGORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT0015156A-O (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$ 739,16 (setecentos e trinta e nove 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-66.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO WILLAN LENK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (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$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), ,no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-89.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA APARECIDA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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$ 585,67 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000131-73.2018.8.11.0024 REQUERENTE: CELIO LIMA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE JESUS BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000133-77.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VAGNER DE 

JESUS BATISTA BORGES REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., 

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. Vistos etc. Expeça-se o 
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alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, após, 

volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-64.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010352-64.2016.8.11.0024 REQUERENTE: EDVANA LINA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS OAB - MT15449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010400-57.2015.8.11.0024 REQUERENTE: KARLA DA 

SILVA MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Expeça-se o alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente e, após, volvam-me 

conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-49.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010429-49.2011.8.11.0024 REQUERENTE: CLAUDIO 

LUCIANO DE MENDONCA REQUERIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de 

valores em favor do exequente e, após, volvam-me conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000108-64.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MISAEL 

CARLOS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do 

exequente e, após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-34.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS (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$ 592,88 (quinhentos e noventa e dois 

reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-85.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINITA ALBINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - TO3338-A (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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE BORTOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 
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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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-94.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA BARROS TEIXEIRA (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$ 600,13 (seiscentos reais e treze 

centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA APARECIDA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (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$ 585,67 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-93.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON RIBEIRO TERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (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$ 771,94 (setecentos e setenta e um 

reais e noventa e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE EVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT0018787A (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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ALVES 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-48.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEL APARECIDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-44.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ALVES 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-89.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 25 de julho de 
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2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-64.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 600,13 (seiscentos reais e treze 

centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018 - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA CONCEICAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição da parte 

promovida ID 14031846, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-11.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS GOEBEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 764,89 (setecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos 

do Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho 

de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8056470-75.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 771,37 (setecentos e setenta e um 

reais e trinta e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-60.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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$ 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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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EDNEI MOTEIRO BARBOSA (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, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-87.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(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$ 631,40 (seiscentos e trinta e um reais 

e quarenta centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-57.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMILCAR AURELIO FARIAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 776,58 (setecentos e setenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-63.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 600,13 (seiscentos reais e treze 

centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-08.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO ARISTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-83.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA JESUS HEMOGENIO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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$ 781,24 (setecentos e oitenta e um 

reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de julho de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90403 Nr: 1337-76.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Enir Aparecida de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora Saturnino Regis Sarmento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:OAB/MT nº 5267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gonçalves dos 

Santos - OAB:11744

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado da parte querelada, 

Dr. Ricardo Gonçalves dos Santos - OAB/MT 11744, da sentença dos 

autos, cuja parte dispositiva segur transcrita; "(...) ANTE O EXPOSTO, 

homologo a composição de danos civis realizada em audiência entre as 

partes, mediante sentença irrecorrível, nos termos do art. 74, caput da Lei 

n° 9.099/95 e, por consequência, julgo extinta a punibilidade do suposto 

autor do fato em epígrafe, tendo em vista que a referida composição 

acarreta renúncia ao direito de representação, conforme disposto no art. 

74, parágrafo único da Lei n° 9.099/95. A presente sentença tem eficácia 

de título executivo e poderá ser executado perante o juízo civil no caso de 

eventual descumprimento. Intimem-se as partes. Cientifique-se o Ministério 

Público. (...) "

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL RENAULT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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Vistos etc. Trata-se de reclamação cível proposta por PAULO VALLE em 

face de BANCO RCI BRASIL S/A - RENAULT. No caso em tela, vislumbro 

que se trata de concessão de tutela de urgência para determinar o 

cancelamento da inscrição, em tese, indevida nos cadastros de proteção 

ao crédito. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer 

ação, é necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, ao analisar os autos, verifico que o autor juntou um 

extrato bancário, todavia inelegível e, ainda não há qualquer outro 

comprovante de pagamento do débito ora discutido. Portanto, vislumbro 

ausente o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela de 

urgência. ANTE O EXPOSTO, conforme acima fundamentado, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente. Designe-se, a 

secretaria, data para a Audiência de Conciliação, após intimem-se as 

partes. No mesmo ato, cite-se, por Carta de Citação, conforme determina o 

art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA UEMURA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000528-35.2018.8.11.0024 REQUERENTE: FERREIRA UEMURA & CIA 

LTDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por SÔNIA CRISTINA NERIS DE OLIVEIRA EIRELI 

(antiga FERREIRA UEMURA & CIA LTDA), firma individual conhecida pelo 

nome de fantasia OISHI COZINHA ORIENTAL, representado por Sônia 

Cristina Neris de Oliveira, em face de UOL – UNIVERSO ONLINE S.A.. No 

caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência 

para determinar que a parte promovida suspenda as cobranças pelos 

serviços não contratados de “criação de um site de desenvolvimento para 

marketing, criação de arte, página no Facebook, Instagram e Panfletagem 

online”, bem como, se abstenha de negativar o nome da autora. Assim, 

para que seja deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é 

necessária a presença dos requisitos cumulativamente de: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando detidamente os autos, observo que dos documentos que 

carreiam a exordial, em uma análise perfunctória, a probabilidade do direito 

não vem presente, uma vez que o requerente não logrou êxito em 

comprovar que, administrativamente, tentou cancelar os serviços para 

chegar às vias de requerer abstenção de negativação do nome no rol de 

inadimplentes. Ausente a probabilidade do direito, prescindível a análise do 

perigo de dano. Desta forma, vislumbro que outro caminho não há que o 

indeferimento do pedido. CONCLUSÃO. I. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

da fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, por ausência de demonstração do perigo 

de dano. II. Aguarde-se, a realização da Audiência de Conciliação já 

designada pelo PJe. III. Cite-se e intime-se, por Carta de Citação, conforme 

determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a 

inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. IV. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência 

presumida do consumidor. IV. Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-03.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010617-03.2015.8.11.0024 MARA CRISTINA DA SILVA HAVAN 

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MARA CRISTINA DA SILVA no montante de R$ 4.793,44, no CNPJ/CPF 

de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, sob o nº 

79.379.491/0058-19. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010073-15.2015.8.11.0024 NILSON SILVA ALVES RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por NILSON SILVA ALVES no montante 

de R$ 17.867,11, no CNPJ/CPF de RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, sob o nº 23.767.155/0001-53. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000029-22.2016.8.11.0024 MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA no montante de R$ 

3.937,58, no CNPJ/CPF de MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA, sob 

o nº 028.406.551-01. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55362 Nr: 2800-45.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOGDA, JOGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDO devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor 

de R$ 36,00 (trinta e seis reais), devendo promover o recolhimento e 

comprovar, perante a Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum 

da Comarca de Colíder, no endereço constante do rodapé, no prazo de 

cinco (5) dias. Os valores retro mencionados deverão ser recolhidos em 

guias geradas pelo site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um 

boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar 

o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item Emissão de Guia de Diligência, preencher os campos, o sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85589 Nr: 2983-11.2013.811.0009

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GUIMARÃES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO UCHOA 

FAGUNDES FERRAS DE CAMARGO - OAB:OAB/SP-180.623, SIMONI 

REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15630 Nr: 3257-92.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BRITO DE SOUSA, ROSILENE BRITO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT., 

MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.
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 Devidamente intimada para se manifestar quanto aos comprovantes 

acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57721 Nr: 2006-87.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE ASSIS - ME, ADENILTON DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:MT 16.483

 Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, 

ambos do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, (...).Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I 

a V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100334 Nr: 2419-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

executada não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte exequente em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49233 Nr: 3019-29.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o patrono da parte exequente foi 

devidamente intimada para que desse o regular prosseguimento ao feito.

 Em razão da sua inércia, expediu-se mandado de intimação pessoal para 

que aquela desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 E, mesmo intimada pessoalmente para dar o devido impulso processual, o 

polo ativo não se manifestou ou tomou as providências cabíveis, não 

podendo o feito aguardar indefinidamente a sua manifestação.

 Ante o exposto, com a desídia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

NCPC.

 Condeno a parte exequente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando que 

a parte executada devidamente citada não apresentou qualquer 

manifestação no processo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7086 Nr: 276-76.1990.811.0009

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDS, VADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:MT-3498-3, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO MOREIRA 

DE OLIVEIRA SILVA, para devolução dos autos nº 276-76.1990.811.0009, 

Protocolo 7086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000690-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO DONIZETE ROSSETO (EXECUTADO)

JOSE NILSON PRATES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOSE NILSON PRATES DOS SANTOS 86582682172 (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 321 de 678



Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão retro desses autos, fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 27 DE AGOSTO DE 

2018, ÀS 13H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001574-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova 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 (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos, para que possa ser 

designada por esta secretaria audiência de conciliação a ser realizada 

pelo conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GOMES WANDSCHEER (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova 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 (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos, para que possa ser 

designada por esta secretaria audiência de conciliação a ser realizada 

pelo conciliador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93342 Nr: 1564-82.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA DA COSTA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50062 Nr: 786-25.2009.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ANDRADE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte RÉ devidamente INTIMADA para pagamento das Custas Judiciais, 

no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e 

R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para 

fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 (Quinhentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 537-64.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND - OAB:17.496/MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDO devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, 

no endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guia gerada pelo site, 

conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 
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GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá 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 da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94977 Nr: 2666-42.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SOARES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANI SANDES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília de Lima 

Gonçalves - OAB:MT 9062-B

 Autos nº: 2666-42.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94977.

Vistos etc.

Ante a manifestação de fl. 125, DEFIRO o pedido de designação de 

audiência, portanto, proceda-se a Secretaria desta Vara a designar data 

para realização de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 24 de julho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 2807-95.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE KRASUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO CASALEGNO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CRISTO REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:OAB/MT- 17329-O, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15.508

 (...).3) Não havendo mais questões processuais pendentes a serem 

decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e não há 

qualquer nulidade a ser sanada.4) DEFIRO a prova testemunhal, 

depoimento pessoal da requerente e prova documental consistente no 

prontuário médico de João Henrique Krasuski Mendes, pela parte 

requerida às fls. 342-343. Para tanto, INTIME-SE o Hospital Regional de 

Colíder para apresentar cópia do prontuário de atendimento, papeleta 

médica, prescrição, laudo, guia UTI, tudo relacionado a internação de João 

Henrique Krasuski Mendes, a fim de instruir os autos. 5) A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, 

FIXO os seguintes pontos controvertidos: A) A existência de ato ilícito da 

parte requerida; B) Existência de dano material e moral e suas respectivas 

extensões; C) Existência de nexo causal entre o evento danoso e a 

lesão.6) DESIGNO audiência de instrução para o dia 19 de setembro de 

2018, às 13h30min, devendo a parte autora, caso queira, apresentar rol 

de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio do advogado da parte (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).Sirva a presente 

como mandado, ofício e carta precatória, no que couber.Colíder/MT, 17 de 

julho de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50892 Nr: 1621-13.2009.811.0009

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A, Joaquim Fábio Mielli Camargo - OAB:MT 

2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das Custas 

Judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos) para fins da guia de Taxa Judiciária, totalizando R$ 547,64 

(Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no 

endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, 

conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no 13º item (Custas 

e Taxas Finais ou Remanescentes), deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e TAXA JUDICIÁRIA e incluir os valores. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da 

Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83826 Nr: 1189-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER APARECIDO CARFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA M. L. PLAVIAK - 

OAB:MT 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT 13.974, 

MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 (...).DECIDO.1 - O novo Código de Processo Civil, em seu art. 354, 

assevera que: “ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 

e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença”.Ainda, o art. 356 do CPC 

permite ao juiz decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver 

em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.Sendo assim, 

quanto ao pedido de divórcio, diante do mandado de averbação de 

sentença de separação, juntado à fl. 33, tem-se que se trata de pedido 

incontroverso.(...)Assim sendo, com espeque nos arts. 354 e 356 do 

Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de produção de 

provas quanto a essa matéria específica, JULGO PARCIALMENTE O 

MÉRITO para DECRETAR O DIVÓRCIO do casal Walter Aparecido Carfi e 

Rosani Rocha Lima.2 – A fim de dar regular prosseguimento ao feito e sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência.Por fim, após 

tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado 

da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso.3 - Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

o competente mandado para averbação e encaminhe ao Cartório 

Extrajudicial competente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85241 Nr: 2638-45.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05( cinco) dias efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de 

CAMPO FLORIDO – MG., objetivando a CITAÇÃO do(s) requerido(s) 

residente naquela Comarca e comprovando nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN APARECIDO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

VALDECI DA SILVA JARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001226-86.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VALDEMIR 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: WILLIAN APARECIDO GOMES JARDIM, 

VALDECI DA SILVA JARDIM FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o o dia 

04 de setembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 24 de 

julho de 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: 1001121-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FOCCUS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001121-12.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: FOCCUS 

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: AYMORE Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência 

devolvida pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 

14350979 , para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 24 de julho de 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103787 Nr: 436-56.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIUS MODOLO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BIZERRA PEREIRA, DENIZE 

CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, ANTONIO RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do procurador do Querelante, Dr. Alexandre 

Franklin Teixeira, para tomar ciência dos termos da r. Sentença de fls.74, 

cujo dispositivo segue abaixo:

.......... III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de arquivamento formulado pelo 

Ministério Público, observado o disposto no art. 18 do Código de Processo 

Penal.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar o(a)(s) investigado(a)(s) em 

custas e despesas processuais em face do arquivamento do feito. Caso 

tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) 

para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia 

lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e 

art. 1.471, § 1º, da CNGC.

Cientifique-se o Ministério Público e a Autoridade Policial. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000447-20.2018.8.11.0046 Vistos. Chamo o feito à ordem 

apenas para corrigir a designação de data para a perícia, que foi marcada 

para o dia 02/11/2018 – feriado de finados. Ante o exposto, designo 

perícia para o dia 05 de setembro de 2018 às 17:40h. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. P. I. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO 

BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2496 Nr: 1194-07.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELVINO CASSOL., CLAUDEMIR CASSOL

 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: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 18.294, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:6.005A

 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 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 Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116876 Nr: 684-71.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DA SILVA MENDES FERREIRA, KELLY 

BORGES MACHADO, ELIZABETH DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Diante da possibilidade de conciliação entre as partes, por se tratar de 

direito disponível, bem como tendo em vista a nova sistemática do Novo 

CPC, que privilegia a solução consensual dos litígios, ainda, com 

fundamento no poder-dever que me é conferido, com fulcro no art. 139, V 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 31/08/2018 às 

13h30min, a ser realizada no Núcleo de Solução de Conflitos desta 

Comarca.

Intime-se o Ministério Público para comparecer em tal ato.

Acaso infrutífera a conciliação, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2315 Nr: 9-46.1997.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 Isso posto, julgo EXTINTA a punibilidade do autor do fato José Nilson de 

Oliveira, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva Estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, 

inciso IV, c/c 109, inciso I 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 2615-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO, ALDOIR GIONGO, 

EDELMIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 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 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.: 24512 Nr: 3501-31.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI, ANNA BABKA - OAB/SP 303.464

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, PATRÍCIA 

RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA, OSMAR SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos à penhora on 

line realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24512 Nr: 3501-31.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI, ANNA BABKA - OAB/SP 303.464

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, PATRÍCIA 

RODRIGUES DA CUNHA LOPES MARÓSTICA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA, OSMAR SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/O, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 Intimar o credor para indicar bens passíveis à penhora, tendo em vista 

que o valor da penhora on line foi irrisório, caso a parte não se manifeste 

no prazo assinalado ou não indique bens, o feito será suspenso com 

fundamento no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que 

a parte se manifeste, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29908 Nr: 1001-84.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOIO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS, DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 
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OAB:2887/RO, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Intimar o credor para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a penhora 

on line restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 2902-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEVIC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. ALVES FERREIRA - 

OAB:8.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Intimar o credor para indicar bens passíveis à penhora, tendo em vista 

que a penhora online restou negativa, caso a parte não se manifeste no 

prazo assinalado ou não indique bens, o feito será suspenso com 

fundamento no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que 

a parte se manifeste, os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 2797-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL AMERICO DA SILVA

 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

 DELIBERAÇÕES

1. Autos ao MPE para que se manifeste acerca do endereço.

 2. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60227 Nr: 1981-26.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISON LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Acolho o pedido do MPE e dou por encerrada a instrução do feito.

Importante ressaltar que a defesa foi devidamente intimada para o 

presente ato por meio do DJE nº 10248, porém não compareceu na 

presente solenidade.

 2) Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98634 Nr: 308-22.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANDRADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 DELIBERAÇÕES

1) Após a chegada da carta precatória faltante, intimem-se as partes para 

que apresentem as alegações finais.

 2) Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114605 Nr: 7230-79.2017.811.0046

 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: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Oficie-se ao CRI para que seja dada baixa na averbação conforme consta 

no acordo.

 Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000576-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. M. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000576-25.2018.8.11.0046. AUTOR: 

KARINA ANASTACIO PEREIRA RÉU: DANIEL JASON MARTINS DO CARMO 

VISTOS, ETC. Atento aos autos determino que seja efetuada a emenda da 

inicial para o fim de alterar o polo ativo da demanda, devendo ser incluída a 

genitora naquele, e não só na condição de representante, sendo que é 

esta que tem legitimidade para pleitear a guarda considerando que o menor 

não pode pedir sua própria guarda. Desta feita, intime-se a patrona da 

autora, para emendar a inicial, pelas razões supracitadas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 485, I, CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de julho de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91272 Nr: 2670-31.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VAGNER NEVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:MT/11.548, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS, ETC.

Designo audiência admonitória para o dia 29 de agosto de 2018, às 

14h10min.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108432 Nr: 4656-83.2017.811.0046

 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: LARISSA ANDRESSA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA APARECIDA LOPES DA SILVA, ALDAIR 

JOSÉ ALVES, FABIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que os requerentes se mantiveram inertes no sentido de 

deixar o seu endereço sempre atualizado nos autos (Ref. 50), o que 

impossibilita sua localização para a continuidade do feito, sendo sua 

presença indispensável para a resolução do mérito, alternativa não há que 

extinguir o feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Tendo em vista a nomeação das causídicas que abaixo assinam o feito, 

arbitro 1 URH para cada uma, pelo trabalho desempenhado, devendo ser 

expedida certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71069 Nr: 3502-35.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA, LECCA 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOPÁR S.A., Formiquimica Comércio e 

Industria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE 

MORAES - OAB:134.498/RJ, ANDRÉA DOS SANTOS SILVA - OAB:, 

ELIZÂNGELA AZEREDO DA SILVA - OAB:, FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149, RAFAELLA SAVAGET MADEIRA - OAB:150.596/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER COELHO - 

OAB:151555/SP, FERNANDO YOSHIO IRITANI - OAB:276553/SP

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente em 

desfavor do Requerido para o fim de DECLARAR inexistente o débito 

inscrito por Epanor S/A.Confirmo a tutela de urgência antecipada proferida 

nos autos.DETERMINO que a requerida Formiquimica Comércio e Indústria 

LTDA, proceda com as diligências necessárias no intuito de proceder com 

o estorno dos valores discutidos nos autos na conta do autor, desde que 

tal fato dependa de conduta sua.Em face da sucumbência recíproca, cada 

uma das partes arcará com metade das custas processuais e honorários 

à parte adversa que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. P. I. 

C.Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73151 Nr: 373-85.2015.811.0046

 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: LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARTINS DE BELLIS - 

OAB:18309/O, FABIANA MARQUES LIMA RAMOS - OAB:169829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos pela parte requerida 

consoante o art. 701,§8º, CPC, e JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, 

constituindo, de pleno direito, o titulo executivo judicial, no valor de R$ 

111.310,44 (cento e dois mil trezentos e dez reais e quarenta e quatro 

centavos) que deverá ser acrescidos de correção monetária a partir da 

data do vencimento de cada duplicata, bem como juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação válida do devedor.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor do débito tendo em vista o bom zelo do 

advogado da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o 

tempo despendido com a mesma, consoante previsão do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Aguarde-se prazo para a interposição de 

eventual recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito 

em julgado da sentença; em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após 

o trânsito em julgado, não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença por qualquer das partes e satisfeitas as custas processuais 

arquivem-se os presentes autos. P. I. C.Comodoro-MT, 24 de julho de 

2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119001 Nr: 1580-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA, EDIVAN DA SILVA 

ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS, ETC.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, os quais 

supostamente se amoldam ao tipo penal dos artigos nela enunciados, 

contendo as circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, 

a qualificação dos acusados, a classificação do delito e o rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito 

policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria dos delitos 

imputados aos acusados.

Outrossim, os argumentos lançados confundem-se com o mérito da 

demanda, a ser aferida no decorrer na instrução processual.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a preliminar arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 13 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimem-se os acusados, seus defensores e as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102860 Nr: 2170-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio de Paula Xavier Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO DE PAULA XAVIER - 

OAB:85009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:OAB/PR 31.149

 Código 102860

VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade dos embargos e da respectiva impugnação. 

Após, intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga 

eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, 

que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as 
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provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de julho 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.: 37162 Nr: 1861-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGAS CASSOL 

COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos nas fls. 187, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte devedora, consoante 

preconiza o §2º do art. 513, CPC para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Em caso de pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96253 Nr: 4919-52.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO GONZALEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 96253

Vistos, etc.

Nos termos do art. 28 da LEF, o juiz poderá, a requerimento das partes, 

por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião 

de processos contra o mesmo devedor.

No caso dos autos, vislumbro que o credor postulou com a reunião das 

execuções fiscais referentes ao mesmo devedor e tributo, inexistindo 

óbice no acolhimento do pleito.

Na espécie, observo que os autos de cód. 77828 possuem as mesmas 

partes que o presente feito.

Ante o exposto, DETERMINO a reunião dos autos 77828 ao presente feito 

para apreciação conjunta.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116948 Nr: 718-46.2018.811.0046

 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: EDINALDO DIAS FERRARI

 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, ETC.

O requerente Edinaldo Dias Ferrari ajuíza a presente Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, o autor 

deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob pena de 

perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 2º e 3º, 

do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1202 Nr: 296-04.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GRAEBIN, BUNGE ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, JOSÉ MORELLO SCARIOTT - OAB:1066/RO, VILSON 

JOSEÉ GIRARDELLO - OAB:05453252

 Tendo em vista a expedição da missiva de fls. 851, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente para recolher as 

custas para a distribuição da missiva, ou retirar no balcão providenciando 

a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73292 Nr: 436-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, LSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Defiro pedido retro.

Intime-se a requerente, pessoalmente, para que promova o andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88288 Nr: 1597-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIZETE MARIA ZONTA FAVERO

 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 ETC.,

Tendo em vista a concordância do requrido, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 60 pelo requerente, devendo ser expedido RPV ou 

precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88312 Nr: 1603-31.2016.811.0046

 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): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA, MOISÉS 

BORDINHÃO, ANDREA JONCELINE CHIOZINI BORDINHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro pedido retro, tendo em vista que o já foi concedido o prazo de 15 

(quinze) dias para o exequente atualizar o débito.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 1626-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647, 

PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:12419, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:42595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em desfavor de RAFAEL ROSA DOS 

SANTOS

 Manifestação da exequente à ref. 35, pugnando pela desistência da ação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 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, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 505-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON POLETINI, ANA PAULA SOUZA PIOVEZAN 

POLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Em razão da presente decisão, resta 

revogada a liminar anteriormente deferida.Condeno o requerente nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 1121-15.2018.811.0046

 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 DE LOURDES SOARES SILVA, MARILEIDE 

SOARES

 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, ETC.

DEFIRO a realização do estudo socioeconômico devendo esta ser 

realizada pela equipe interprofissional desta comarca no prazo de 30 

(trinta) dias.

Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) 

dias, nos moldes do §2º, do art. 364, CPC.

 Juntado aos autos as manifestações remetam-se os autos ao Ministério 

Público, considerando que, tal entidade atua na presente demanda na 

qualidade custos iuris para, caso queira, apresente manifestação no 

prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97081 Nr: 5268-55.2016.811.0046

 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: JOÃO ALEXANDRE DE CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Interposto o recurso de apelação, intime-se o apelado para que apresente 

contrarrazões no prazo legal.

Após, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 
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Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108103 Nr: 4527-78.2017.811.0046

 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: APARECIDO COSTA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 26 de outubro de 2018, a partir das 

13h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do CPC.Fixo honorários 

periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º 

da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja 

vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, 

fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício 

nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos 

necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de 

Mato Grosso 1ª Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 

15 (quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de 

preclusão.Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 

15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de julho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120689 Nr: 2357-02.2018.811.0046

 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: CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS

 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:

 Designo a perícia médica para o dia 26 de outubro de 2018, a partir das 

14h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do CPC.Fixo honorários 

periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do 

Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º 

da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja 

vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, 

fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício 

nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos 

necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de 

Mato Grosso 1ª Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 

15 (quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de 

preclusão.Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 

15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de julho de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-47.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAVID (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010319-47.2012.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE 

CARLOS DAVID VISTOS, ETC. Intime-se o autor para o fim de que forneça 

o novo endereço do réu em 05 (cinco) dias. Cientifique-se a parte autora 

de que a ausência de manifestação no prazo antes deferido ensejará na 

extinção do feito, sem resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010136-71.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO APARECIDO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD OAB - RS0093237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI REBISKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010136-71.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: ANGELO APARECIDO DE 

FREITAS EXECUTADO: ALBERI REBISKI VISTOS, ETC. É do conhecimento 

deste magistrado que o patrono da parte exequente atualmente é servidor 

público do Poder Judiciário estando o mesmo lotado nesta comarca, razão 

pela qual DETERMINO que seja notificado o patrono em questão para 

apresentar nos autos substabelecimento e na impossibilidade por razões 

diversas, desde já, intime-se o exequente pessoalmente, para o fim de que 

constitua nos autos novo advogado ou dê continuidade no feito 

pessoalmente, desde que respeitado o previsto no art. 9º, Lei 9.099/95. 

Ademais, na mesma ocasião já intime-se o exequente pessoalmente para 

apresentar, caso queira, peça de cumprimento de sentença em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Às providências. (assinado 

por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-71.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FANI KRIGNL CAPELETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010255-71.2011.8.11.0046. REQUERENTE: FANI KRIGNL CAPELETTI 

REQUERIDO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSE Vistos, 
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etc. Não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) 

dias, arquive-se os autos até ulterior manifestação da parte interessada. 

Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONICLEI DE OLIVEIRA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000095-62.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JONICLEI DE OLIVEIRA CABRAL VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-32.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010104-32.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CORDEIROS ADVOGADOS 

REQUERIDO: ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 Vistos, etc. 

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos e após 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença em 15 (quinze) 

dias, arquive-se os autos. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010362-42.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI TERESINHA POSSAMAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010362-42.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: GILVANI TERESINHA 

POSSAMAI EXECUTADO: NAIDE RODRIGUES - ME Vistos, etc. 1) CITE-SE 

o executado pessoalmente, para pagar em 03 (três) dias o valor integral 

da dívida no novo endereço apresentado na forma requerida pelo 

exequente em manifestação anterior[art. 829 do CPC]; 2) Decorrido o 

prazo supra sem pagamento, certifique e desde já EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, devendo o senhor Oficial de Justiça quando do 

cumprimento desta decisão, observar os termos do artigo 840 do CPC 

para efetuar o depósito do bem em poder de quem de direito,lavrando-se o 

respectivo auto ou termo e intimando-o Executado para, querendo, ofertar 

embargos à execução, no prazo de quinze dias e em obediência ao 

disposto no inc. IX do art. 52 da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE. 

Caso penhorado bem imóvel, deverá também ser intimado o cônjuge ou 

companheira do executado. 3) Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 4) 

Apresentados embargos, certifique e se tempestivo, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar em 15 dias. Em caso de intempestividade 

dos embargos, venham-me os autos conclusos. 5) Findo o prazo sem 

oferecimento de Embargos, intime-se o exequente para, em dez dias, dizer 

se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi penhorado. 6) 

Demonstrado o interesse na adjudicação, intime-se o executado, na forma 

do art. 876, §1º do CPC. Não havendo manifestação em 05 (cinco) dias, 

fica a adjudicação desde já deferida em favor do exequente. Lavre-se, em 

seguida, o auto de adjudicação, intimando-se o(a) adjudicante para 

assiná-lo. Caso o bem possua valor superior ao do crédito exequendo, 

atualize-se o débito, intimando o requerente da adjudicação para promover 

o depósito da diferença, nos termos do art. 876, §4º do Novo CPC. 

Somente após o depósito, EXPEÇA-SE o mandado de remoção e entrega 

do bem móvel ou carta de adjudicação e mandado de imissão na posse do 

bem imóvel, cientificando o(a) credor(a) que, de posse do bem adjudicado, 

deverá informar nos autos se a obrigação está satisfeita, sob pena de, no 

seu silêncio, assim ser considerado. 7) Se manifestado o interesse na 

alienação particular ou judicial (art. 879 do CPC), venham-me os autos 

conclusos. 8) Não sendo encontrados bens penhoráveis, intime-se o 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95. 9) Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

(assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-42.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MEU POSTINHO COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE FRITSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010168-42.2016.8.11.0046. REQUERENTE: MEU POSTINHO 

COMBUSTIVEIS LTDA - ME REQUERIDO: FABIO JOSE FRITSCH VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-12.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L LEMES DA ROSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010170-12.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: L LEMES DA ROSA - ME VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido formulado pela parte requerente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com vistas à 

tentativa de localização do novo endereço da parte requerida. 

Cientifique-se a parte autora de que a ausência de manifestação no prazo 

antes deferido ensejará na extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 331 de 678



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-94.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010171-94.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: WEVERSON DA SILVA RAMOS 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido formulado pela parte requerente de 

suspensão dos presentes autos. Todavia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

com vistas à tentativa de localização do novo endereço da parte 

requerida. Cientifique-se a parte autora de que a ausência de 

manifestação no prazo antes deferido ensejará na extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Intime-se. Diligencie-se. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010001-64.2012.8.11.0046. REQUERENTE: ADEMILSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, ETC. 1) Certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha 

feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-94.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY TRENTO (REQUERENTE)

L. TRENTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010236-94.2013.8.11.0046. REQUERENTE: L. TRENTO & CIA LTDA - EPP, 

LEOCY TRENTO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-94.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY TRENTO (REQUERENTE)

L. TRENTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010236-94.2013.8.11.0046. REQUERENTE: L. TRENTO & CIA LTDA - EPP, 

LEOCY TRENTO REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

a parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 
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processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 91/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revo gar a Portaria n 70/2018-DF datada de 12.06.18, que lotou a 

servidora para exercer suas funções junto a 1ª Vara desta Comarca;

 Art. 2º - LOTAR a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 

8459, Auxiliar Judiciário PTJ efetiva desta Comarca , para exercer suas 

funções junto a Segunda Vara Cível desta Comarca, a partir desta data;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 23 de julho de 2018

 Luana Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

  EDITAL N.º 011/18/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital n.º 

06/2018/JC/PRES, de 25.1.18, torna pública A DATA PARA 

ENTREVISTAdas candidatas aprovadas no I Processo Seletivo para 

Recrutamento no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania (Justiça Comunitária) desta Comarca, sendo o dia 03 de agosto 

do corrente ano, às 14hs00, a realizar-se no Edifício do Fórum local, sito 

na Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro: Aeroporto II.

Cumpra-se.

Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL N.º 010/18/DF - . Constitui objeto do presente certame o 

credenciamento de Pessoa Física para atuar nas áreas de Assistência 

Social e Psicologia na Comarca de Jaciara/MT.

* O Edital n° 010/18/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000733-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000733-09.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ELZA PEREIRA DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ELZA PEREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

JACIARA – MT, partes devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial 

vieram documentos. Inicialmente determinou-se a intimação da requerente 

para emendar a inicial com a comprovação de sua hipossuficiência, bem 

como, para retificar a qualificação da parte ré, em se tratando a parte 

autora de servidora do Estado de Mato Grosso (ID 12899537). 

Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação (ID 13326926). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, tendo em vista os demonstrativos de folha de pagamento 

anexados à ID 12858251, os quais comprovam os rendimentos da 

requerente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos 

do Art. 98 do CPC. De outra banda, diante do pedido de desistência 

formulado pela requerente e da ausência de citação da parte requerida, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo 

que dos autos consta e sem maiores delongas, homologo a desistência da 

ação e, por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o 

trânsito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. Custas remanescentes, se houver, pela parte requerente, 

conforme disposição do Art. 90 do CPC, ressalvando o disposto no Art. 

98, § 3º do mesmo códex. Sem honorários advocatícios, vez que a parte 

requerida não ingressou na lide. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001399-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DELFINA RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALMIRA BATISTA DELFINO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001399-10.2018.8.11.0010. AUTOR: 

EDNA DELFINA RODRIGUES RÉU: ROSALMIRA BATISTA DELFINO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por EDNA DELFINA RODRIGUES, a favor de ROSALMIRA BATISTA 

DELFINO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

SÃO PEDRO DA CIPA - MT, partes devidamente qualificadas nos autos, 

requerendo a parte demandante a realização de cirurgia angioplástica 

coronária com implante de stent farmacológico. Com a inicial vieram 

documentos. Inicialmente determinou-se a remessa do feito ao Gestor do 

Sistema Único de Saúde – SUS, bem como, ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT para emissão de parecer sobre o presente caso (ID 13848432). Em 

seguida, adveio laudo do NAT concluindo que a análise do caso resta 

prejudicada pela ausência de exames comprobatórios (ID 13864678). Com 

isso, determinou-se a intimação da parte requerente para juntar a 

documentação necessária à análise do caso pelo NAT (ID 13869951). 

Posteriormente, a autora informou que custeou o procedimento cirúrgico 

por meios próprios, requerendo a extinção da demanda (ID 13326926). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Diante 

do pedido formulado à ID 13326926, evidenciando a desistência formulada 

pela requerente e, ausente a citação da parte requerida, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos 

autos consta e sem maiores delongas, homologo a desistência da ação e, 

por consequência julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Custas remanescentes, se houver, pela parte requerente, conforme 

disposição do Art. 90 do CPC, ressalvando o disposto no Art. 98, § 3º do 

mesmo códex. Sem honorários advocatícios, vez que a parte requerida 

não ingressou na lide. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 24 

de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17637 Nr: 2256-30.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CALOU LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA CÉLIO FILHO - 

OAB:3.700/MT, Thais Suelen Garcia - OAB:12190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de diligências por 

este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em 

nome da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 5.169,47 (cinco mil cento 

e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) nas contas da parte 

executada: ALMIR CALOU LOPES, CPF nº 631.669.411-34.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Quanto ao pedido de consulta sistêmica via RENAJUD, este é um sistema 

online de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN).

Tal ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base 

de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de 

ordens judiciais de restrições de veículos – inclusive registro de penhora.

Registre-se que o sistema foi criado para agilizar o cumprimento de ordens 

judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir 

atuação da exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de 

veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

Portanto, determino a intimação da exequente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome 

dos executados, bem como indicar veículos que possam ser restringidos 

via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN-NET.

 De outra banda, não demonstrado nos autos o exaurimento das 

diligências extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, de igual modo indefiro o pedido da 

exequente de diligência via sistema INFOJUD.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74675 Nr: 349-34.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSN, ESN, SdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMAE, ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CÉSAR DE NORONHA - 

OAB:15391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por NICOLAS SAUER 

NECKEL, ENZO SAUER NECKEL e SIMONE SAUER, em face de ICATU 

SEGUROS S/A, devidamente qualificados nos autos.

O executado peticionou nos autos (Ref. 103), juntando comprovante de 

pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 67.251,31.

Instada a se manifestar, a parte autora concordou com os valores 

depositados (Ref. 107).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela liberação dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais e a parte cabível à autora 

Simone, devendo a cota dos menores permanecer depositada em juízo 

(Ref. 116).

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará para liberação dos valores referentes 

aos honorários sucumbenciais (R$ 8.771,91) e a parte cabível à 

exequente Simone (R$ 19.493,13).

Em relação à cota pertencente aos menores, no valor de R$ 38.986,26 

(trinta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), 

esta deverá permanecer depositada em juízo, até que completem a 

maioridade, ocasião em que poderão pleitear o desarquivamento dos autos 

e a liberação do montante.

 Ciência ao MP.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2760-16.2017.811.0010

 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: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 751-28.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMTDSC, LTDSC, RPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos sob o rito do artigo 528 do CPC.

Posteriormente, a exequente pleiteou o bloqueio online nas contas do 

executado, sem a conversão de rito (fls. 115/119).

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pela parte exequente, verifico que tal 

pleito já foi objeto de análise, conforme decisão de fl. 93.

Assim, indefiro o pedido de fls. 115/119, vez que a presente execução de 

alimentos tramita pelo rito da prisão civil e não pelo rito de constrição de 

bens, inexistindo previsão legal para que a mesma execução tramite sob 

os dois ritos.

Consigno ainda a existência de informação acerca do cumprimento da 

prisão do executado.

Por fim, intime-se a exequente para que se manifeste nos autos acerca do 

interesse na conversão do rito da presente demanda, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 2908-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B

 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 nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1305-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do requerente pugnando pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços do executado CLAUDINETE DA 

SILVA LIMA por meio de expedição de ofícios costumeiros, a fim de 

localizar a parte para dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Diante do exaurimento das diligências pela exequente e, a fim de conferir 

celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido 

formulado pela parte exequente em Ref:43.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços da executada pelos sistemas BACENJUD, 

Renajud e INFOJUD.

 Sendo positiva a diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100756 Nr: 6543-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à Ref. 35, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 25.060,64 (vinte e cinco mil e 

sessenta reais e sessenta e quatro centavos), nas contas da parte 

executada: ...Defiro ainda a expedição de mandado de penhora e 

avaliação do imóvel descrito na matrícula nº. 26363, do CRI de Barra do 

Bugres/MT, anexada na Ref. 45. E, nos termos da legislação processual 

civil em vigor, a penhora de imóvel, independentemente de onde se 

localize, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, 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 à 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 e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 23 de julho de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 4108-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LIANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à Ref. 30, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 3.516,46 (três mil e 

quinhentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) nas contas da 

parte executada: CELSO LIANDRO DE SOUZA, CPF nº 294.746.121-53.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 
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as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada (pessoalmente) para, querendo, opor embargos (art. 915 do 

CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90513 Nr: 1629-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à Ref. 56, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 14.460,01 (catorze mil, 

quatrocentos e sessenta reais e um centavo) nas contas da parte 

executada: LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHOME, CNPJ nº 

11.662.486/0001-40.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2016-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CRUZ FERREIRA E CIA LTDA 

(MERCADO BOM PREÇO), TIAGO CRUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do 

CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 367.824,29 

(trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e 

nove centavos) nas contas da parte executada: ....Quanto ao pedido de 

consulta sistêmica via RENAJUD, este é um sistema online de restrição 

judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN).....Registre-se que o sistema foi criado para agilizar o 

cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por 

óbvio, para substituir atuação da exequente, perante o DETRAN, tendente 

à localização de veículos em nome do executado passíveis de 

penhora.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de 

bens de devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem 

a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI....Portanto, determino a intimação da exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, bem como indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET. De outra banda, não demonstrado nos autos o exaurimento 

das diligências extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, de igual modo indefiro o pedido da 

exequente de diligência via sistema INFOJUD....Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 1440-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON BATISTA DA SILVA, DEBORA CONCEIÇÃO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

De outra banda, em observância as normas que regem o pedido, oficie-se 

ao Banco do Brasil para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar informações 

de eventuais valores depositados, referente ao benefício de pensão por 

morte, nessa instituição financeira Banco do Brasil, em nome de ALAOR 

FRANCISCO DA SILVA RG nº 1132634-4 – SJ/MT, e CPF nº 

569.781.621-91.

Sirva a presente como cópia do ofício.

Após, vista ao MPE para manifestação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111296 Nr: 1795-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, 

em face de EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC, advindo Termo de Acordo entre os 

litigantes (Ref. 12).

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Entretanto, considerando que já decorreu o prazo estipulado para o 

cumprimento do acordo e que não há informações nos autos quanto ao 

seu devido cumprimento, determino a intimação da parte exequente, para 

que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve o 

cumprimento da obrigação ou não, consignando que seu silêncio será 

interpretado como resposta afirmativa.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 1875-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI, em face de MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos, os quais requereram a homologação da transação.

 Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Entretanto, considerando que já decorreu o prazo estipulado para o 

cumprimento do acordo e, que não há informações nos autos quanto ao 

seu devido cumprimento, determino a intimação da parte exequente, para 

que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve o 

cumprimento da obrigação ou não, consignando que seu silêncio será 

interpretado como resposta afirmativa.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111452 Nr: 1877-35.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, em 

face de MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA, partes devidamente 

qualificados nos autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos, os quais requereram a homologação da transação.

 Vieram os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogado constituído não se revela eivado de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57042 Nr: 1346-85.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BITTENCOURT DA COSTA, JHONATAN 

BITTENCOURT DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 
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OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.Intimem-se as partes.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8941 Nr: 1104-83.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO 

MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia da Silva Gomes de 

Almeida - OAB:142.305, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.Intimem-se as partes.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. Intimem-se. Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 318-39.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE MORAES FEITOSA, FRANCYS EDUARDO 

MORAES FEITOSA, VANESSA DE MOARES FEITOSA, ADRIANE DE 

MORAES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DOS SANTOS, ESPOLIO DE AGILIO DE 

OLIVEIRA, VERA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS, ALZIRA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA, ALMIRA BATISTA DAROLT, ALBERTINA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, ADAIR DE OLIVEIRA, ADELMO DE OLIVEIRA, AGILIA 

TEREZINHA DE OLIVEIRA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, ADEMIR DE 

OLIVEIRA, ALBA DE OLIVEIRA, AMELIA DE OLIVEIRA CHIEIRAMONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do peticionado pela requerida às fls. 

659/661, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 529-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA KI-BELO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento formulado pelo executado às fls. 319/325, no 

qual pleiteia que a avaliação do imóvel penhorado seja realizado por um 

dos oficiais de justiça deste juízo, não por perito, com cadastramento no 

CREA.

Pois bem.

A regra processual determina que as avaliações de bens imóveis quando 

necessário, serão realizados por Oficial de Justiça, conforme redação dos 

artigos 829, § 1º e 870 do CPC, in verbis.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Para a avaliação de bem imóvel não é necessário conhecimentos 

específicos, pois não se trata de matéria de alta complexidade a qual o 

Oficial de Justiça não estaria apto a realizar.

Ressalta-se que os Oficiais de Justiça comumente realizam avaliações de 

bens imóveis para prosseguimento das diligências necessárias ao trâmite 

processual de diversas ações.

Neste sentido, é farta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL RURAL, 

FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.DESNECESSIDADE DE QUE A 

AVALIAÇÃO SEJA REALIZADA POR PROFISSIONAL INSCRITO NO CREA - 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NOS TERMOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. CONTUDO, LAUDO QUE 

NÃO ESPECIFICA AS BENFEITORIAS DO IMÓVEL.AFRONTA AS 

DETERMINAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO CÓDIGO DE 

NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. 

AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA DAS IMOBILIÁRIAS PESQUISADAS. 

NECESSIDADE DE NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO, PARA QUE SUPRA AS 

LACUNAS VERIFICADAS, A SER FEITO PELO PRÓPRIO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DA COMARCA DE ORIGEM. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO.CÓDIGO DE PROCESSO CIVILCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

(8830797 PR 883079-7 (Acórdão), Relator: Magnus Venicius Rox, Data de 

Julgamento: 24/10/2012, 16ª Câmara Cível). (destacamos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO DE NOVA 

AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. LAUDO ELABORADO POR 

OFICIAL DE JUSTIÇA QUE OBTEVE O VALOR DO BEM COM BASE EM 

INFORMAÇÕES DE VIZINHOS E "PICARETAS". AUSÊNCIA DE IDONEIDADE 

DAS INFORMAÇÕES, BEM COMO DE BASE TÉCNICA. DISPARIDADE DE 

VALORES ENTRE O LAUDO E AVALIAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE. 

REFORMA DA DECISÃO DETERMINANDO NOVA AVALIAÇÃO EIS QUE 

PRESENTES HIPÓTESES DO ART. 683 DO CPC, A QUAL, CONTUDO, NÃO 

PRECISA SER REALIZADA POR PERITO REGISTRADO NO CREA. FUNÇÃO 

DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE NÃO É EXCLUSIVA DE 

ENGENHEIROS. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS 

PELA PARTE AGRAVANTE/REQUERENTE (ART. 33 CPC). RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.683CPC33CPC. (8939466 PR 

893946-6 (Acórdão), Relator: Edgard Fernando Barbosa, Data de 

Julgamento: 25/07/2012, 14ª Câmara Cível) (destacamos);

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Ação anulatória Avaliação de bem imóvel 

localizado na cidade de Jales Discordância do valor indicado pelo oficial de 

justiça avaliador Renovação da diligência Impossibilidade - Ao Magistrado 

incumbe a nomeação de perito avaliador somente quando o oficial de 

justiça verificar que a estimativa depende de conhecimentos técnicos que 

ele não possui, circunstância que deverá ser certificada nos autos 

Hipótese não verificada - Aplicação do art. 475-J, §§ 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.475-J§§ 1º2º 

C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l  ( 4 4 3 4 4 5 2 2 0 1 2 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0044344-52.2012.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/08/2012) (destacamos)

Assim, defiro o pedido formulado pelo executado, e revogo as decisões 

de fls. 316 e 305, determinando que a avaliação do imóvel penhorado seja 

realizado por um dos Oficiais de Justiça deste juízo.

 Com a juntada da avaliação, digam as partes em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de julho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4167 Nr: 1179-30.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de sucessão do executado pelo Espólio de Argemiro 

Pereira Leal, conforme peticionado às fls. 171/172, retificando-se a capa 

dos autos.

Na sequência, considerando a comprovação da averbação da penhora 

realizada (fl. 181), intime-se o executado sobre a formalização da penhora 

do imóvel, em atenção ao disposto nos Arts. 841, 842 e 847, todos do 

CPC, com prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Às providências.

 Jaciara - MT, 24 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante na sentença de fls. 484/487 e fazer constar o 

seguinte:“Entretanto, o embargado não trouxe aos autos provas capazes 

de desconstituir o alegado pelo autor, pois sequer acostou aos autos 

cópia do contrato, embora devidamente intimado para tanto”.“Em 

consequência, condeno o embargado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do 

advogado da embargante, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do NCPC, atualizados a partir 

do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ“.Permanecem 

inalterados os demais itens da sentença de fls 484/487.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Jaciara - 

MT, 24 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2495 Nr: 300-23.1998.811.0010

 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: EDSON ALVES DE SOUZA, NORMA BATISTA DE 

SOUZA, VICENTE FERREIRA, Bernadete Batista de Souza., Jean Fabio 

Pinto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTA BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Determino a intimação do inventariante para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, dizendo ainda se persiste o 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

remoção do encargo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58248 Nr: 2261-37.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORDEIRO SOBRINHO, MARIA LEIDE DA SILVA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos e examinados.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A opôs embargos 

declaratórios, em face da sentença de fls. 135/138, argumentando a 

existência de erro, vez que condenou a empresa de telefonia ao 

pagamento de indenização por danos morais.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Conforme o art. 1.023, do NCPC, os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente.

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

 No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos 

Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao 

tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual 

Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, 

ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou 

acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que 

causem gravame ao recorrente.”

 É de ver que a embargante assiste razão.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante na sentença de fls. 135/138 e fazer constar o seguinte:

“b – CONDENAR a empresa concessionária ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujo termo inicial da 

incidência da correção monetária pelo IGP-M se identifica com o momento 

da fixação do quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da 

sentença – Súmula n.º 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação.”.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 23 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54335 Nr: 2795-15.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe p art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulados por 

MARIA NEUZA VIEIRA DE SOUZA para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de pensão por morte no valor 
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de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a 

data do ajuizamento da ação (DIB em 26/11/2013).Os juros de mora 

incidem a partir da citação válida (Súmula 204/STJ) e correção monetária 

de acordo com o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n.º 

134/2010, do Conselho da Justiça Federal.Sem custas, ante o disposto no 

Ofício Circular 64/2017 do CGJ/TJMT. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa em 10% (dez 

por cento) sobre o débito existente até esta data, observada a Súmula 

111, do Superior Tribunal de Justiça, a teor do Art. 85, §2º, do NCPC. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (§3º, inciso I, Art. 496, 

NCPC).Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54208 Nr: 2687-83.2013.811.0010

 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: DONATILA XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTARIA RURAL POR IDADE 

proposta por DONATILA XAVIEL SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Fora proferida decisão inicial designando audiência conciliatória que 

restou prejudicada pela ausência de citação do Instituto (termo de fls. 25).

Devidamente citado (fls. 26-verso), o réu apresentou Contestação e 

documentos às fls. 27/37.

Houve a sessão de instrução e julgamento, proferindo-se sentença de 

procedência (fls. 39/42).

Irresignada, a parte demandada interpôs Recurso de Apelação 

tempestivamente (fls. 46/51) e, após o recebimento em ambos os efeitos 

(fls. 53) a apelada contra-arrazoou o recurso às fls. 54/80.

Em julgamento, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

julgou prejudicada a apelação interposta, pois anulou de ofício a sentença, 

determinando o retorno dos autos à fase de origem, devendo a autora 

juntar comprovante de requerimento administrativo, de acordo com o 

entendimento do STF em decisão de Recurso Extraordinário n.º 

631240/MG.

Assim, requerido administrativamente o benefício, a autora juntou a 

comunicação do Instituto, o qual indeferiu o pleito por “falta de período de 

carência” (sic) – fls. 96/99.

Posteriormente, o réu foi intimado a apresentar defesa (fls. 100), vindo 

aos autos às fls. 101/110 rebatendo as alegações iniciais e postulando 

pela improcedência dos pedidos.

Impulsionado os autos à autora para impugnar a contestação, esta se 

quedou inerte (fls. 111 e fls. 113).

Despacho saneador proferido à fl. 114, ocasião em que foi determinada a 

intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se 

ratificavam as provas já produzidas nos autos ou se desejavam produzir 

outras.

A autora ratificou as provas já produzidas, requerendo o julgamento do 

feito (fls. 129/132).

O requerido, por sua vez, não se manifestou, embora intimado para tanto 

(fl. 133).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 8.213/91.

Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado.

A Lei nº 8.213/91 determina que o(a) trabalhador(a) rural deva comprovar 

o recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 

atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar 

o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício.

A mesma lei exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme 

dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural.

Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu art. 201, § 

7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo 

para o trabalhador homem 65 anos e para a mulher 60 anos, reduzindo em 

cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, bem 

como para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade com a Constituição Federal, repete a 

norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 1º.

Analisando o caso dos autos, verifico que a requerente preenche o 

requisito da idade, já que contava na data da propositura da ação com 57 

(cinquenta e sete) anos de idade, conforme documento acostado à fl. 15.

Passo à análise da segunda exigência, qual seja, se à data em que a parte 

autora atingiu a idade mínima, poderia ser caracterizada sua qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar.

 Para o ano de 2013 exige-se tempo de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, correspondente a 180 meses (quinze anos), nos termos do 

artigo 142 da Lei n.º 8.213/91.

 No caso concreto, observo que a parte autora DONATILA XAVIEL SILVA, 

juntou como documentação relevante para fins de constituir o início de 

prova material os seguintes documentos: certidão de casamento, onde 

consta que a profissão de seu falecido marido era a de lavrador; cópia da 

CTPS, onde foram anotados alguns anos de exercícios de trabalhos 

rurais.

Desta forma, considero hábeis os documentos acostados para comprovar 

o início de prova material.

É necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início 

de prova material de exercício de atividade rural. Ressalto que, quando a 

legislação exige início de prova material da atividade rural, não se 

confunde com prova material que demonstre quando a atividade rural se 

iniciou. Com efeito, embora possa coincidir, a lei não exige que a 

requerente prove quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova 

documental. Exige que haja um início de prova material quanto ao exercício 

de atividade rural. E este início a autora apresentou, nos termos dos 

documentos discriminados acima.

 Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a comprovação do labor 

rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é meramente exemplificativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos expressamente previstos, haja 

vista as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para 

constituir prova material (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e REsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

Ademais, além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes, requisito este que foi comprovado através do depoimento 

das testemunhas em juízo.

Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento.

É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, 

feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem 

tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios.

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios.

Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, 
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assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante 

flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer 

documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a 

comprovar o exercício de atividade rural, não sendo necessária à 

apresentação de documentação de todo o período de carência.

 Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” Grifei e negritei

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. 1. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei

No caso vertente, a requerente apresentou documentos que comprovam 

início razoável de prova material, atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a parte autora colacionou aos autos prova documental que 

foi corroborada pelo depoimento das testemunhas compromissadas em 

juízo, sendo que aquelas afirmaram conhecê-la há mais de 20 (vinte) 

anos, e que desde que a conhece sabe que ela exercia atividade rurícola, 

laborando sempre em fazendas da região na condição de empregada. Tais 

relatos demonstram o exercício da atividade rural por período superior ao 

da carência do benefício.

 Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova 

testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente.

Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei 8.213/91.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).” Grifei e negritei

O fato de a requerente não ter trazido aos autos, todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, atualmente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

 Ressalta-se, por oportuno que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações.

Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a atividade rural é 

meramente exemplificativo, vez que qualquer entendimento em contrário 

fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não somente 

no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito.

A requerente, no ano da propositura da ação, já satisfazia o requisito 

idade para a obtenção do benefício, e nessa data já havia cumprido tempo 

bem superior àquele exigido no art. 142 da lei em comento, porquanto, 

como acima reconhecido, há comprovação satisfatória de que trabalha na 

lavoura há bem mais de 15 (quinze) anos, ou seja, mais que o tempo 

necessário e exigido pela lei no caso em apreço.

Portanto, o requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do 

artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial.

Ante o exposto, 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. DONATILA 

XAVIEL SILVA, na base na base de um salário mínimo mensal, inclusive 

13º salário, devido desde a data da propositura da ação (DIB em 

26/09/2013) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

23/07/2018).

CONDENO ainda o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, 

compreendidas desde o dia da propositura da ação a data da presente 

sentença.

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, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 

905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG).

 Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.

 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 deste, não tem condições de exercer atividade 

laborativa.

Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.

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).

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, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 

496 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Às providências.
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Jaciara/MT, 23 de julho de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94900 Nr: 3689-49.2017.811.0010

 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: FRANCISCO DELFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 4941-87.2017.811.0010

 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: ROLDÃO DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS MICHELLE DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:23668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000461-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CABRAL GALINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, a contestação apresentada pelo 

Município de Jaciara foi protocolada dentro do prazo legal. Certifico mais 

que, faço proceder a intimação do advogado da parte autora para 

Impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000625-77.2018.8.11.0010. AUTOR: 

AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, Amsterdan de 

Jesus Nascimento ajuizou a presente Ação Declaratória de Incidência de 

Reajuste “URV” c/c Cobrança dos Valores Retroativos e Obrigação de 

Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, com vistas ao recebimento dos 

valores pertinentes a diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Em apertada síntese aduziu que a 

Medida Provisória nº 434/94, que dispôs sobre o programa de 

estabilização econômica, determinou que os valores dos vencimentos dos 

servidores públicos fossem convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em Cruzeiros Reais, do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Asseverou que a 

jurisprudência pátria reiteradamente tem reconhecido o direito à percepção 

do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes 

termos, requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação 

do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

referente aos anos de 2009, 2010. 2011, 2012 e 2013, aplicando-se o 

índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), e a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A ação iniciou-se perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, contudo, a Turma 

Recursal julgou extinto o feito, diante da incompetência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para processar a demanda. Recebida a 

inicial, foi concedida a gratuidade da justiça à parte autora. Citado, o 

demandado apresentou resposta, suscitando preliminarmente a 

prescrição, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados pela 

autora. A parte autora apresentou réplica. É o relatório. Fundamento e 

decido. Com permissivo legal no artigo 355, I do Novo Código de Processo 

Civil conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide, em homenagem ao princípio da economia processual, por ser 

desnecessária a produção de prova em audiência, considerando-se que a 

controvérsia instaurada na espécie é matéria exclusivamente de direito. 

Nesse sentido: “(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do 

magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de 

provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.” 

(TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 

28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32) “(...) O preceito é cogente: 

'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de 

direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por 

sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, 

se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em 

audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408). Conforme 

pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) o magistrado 

tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a 

realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao 

constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente 

força probante para nortear e instruir seu entendimento” (STJ – AgRg no 

REsp nº 810.124-RR – Rel. Min. José Delgado – 1ª T. – j. 20/06/06). 

Considerando que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a 

apreciação da pretensão exposta na peça inicial, cumpre ao Magistrado 

decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa 

forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. I – DA PRESCRIÇÃO. A prejudicial de 

prescrição sustentada pelo requerido não prospera. Com efeito, nas 

ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das 

diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real 

em URV não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação. 

A respeito do tema: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CONVERSÃO. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRESCRIÇÃO. TRATO 

SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DESTA CORTE. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. LEI N.º 8.880/94. APLICABILIDADE A TODOS OS 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU 

MUNICIPAIS. PRECEDENTES. PERDA SALARIAL DEMONSTRADA. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DESTA 

CORTE. 1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda em 

Unidade Real de Valor – URV –, a prescrição atinge tão-somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura da ação, nos termos da Súmula 85 deste Tribunal, tendo em 

vista que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, a qual se 
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renova mês a mês. 2. Restou constatada pelo Tribunal de origem a perda 

salarial dos Agravados. Rever tal posicionamento ensejaria o reexame do 

quadro fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, em face 

da Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A matéria inserta no 

art. 2.º da Lei de Introdução do Código Civil não restou apreciada pelo 

Tribunal a quo, carecendo o tema do indispensável prequestionamento 

viabilizador do recurso especial. Incidência do enunciado n.º 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.” 

(STJ AgRg no Resp nº 875.405-SE – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 06/11/08). 

Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de 

trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A respeito do tema, 

dispõe o Enunciado de Súmula nº 85-STJ: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida. II - DO MÉRITO. No mais, 

processo em ordem, passo imediatamente a análise do mérito da demanda. 

Como relatado, cuida-se de ação de cobrança proposta contra o Estado 

de Mato Grosso objetivando sua condenação ao pagamento do percentual 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre seus 

vencimentos referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. A pretensão da requerente prospera. Editada a Medida Provisória nº 

434, de 27 de fevereiro de 1994, convertida na Lei nº 8.880, de 27 de maio 

de 1994, que "Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o 

Sistema Financeiro Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá 

outras providências (Plano Real)", instituiu-se a URV – Unidade Real de 

Valor, na qual deveriam ser convertidos, em 1º de março de 1994, os 

valores das tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, na 

forma prevista no seu artigo 21, verbis : "Art. 21. Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV 

em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada 

um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em 

cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta Medida Provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior." 

Conforme entendimento do STJ, a Lei nº 8.880/94, que modificou o Sistema 

Monetário Nacional, é norma de ordem pública, tendo, pois, eficácia 

imediata e geral, para todos os servidores públicos. Nesse sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ART. 557, 1º-A, DO CPC. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É firme, neste 

Tribunal, o entendimento de que o relator pode decidir monocraticamente a 

apelação e a remessa oficial, sem, todavia, comprometer o duplo grau de 

jurisdição. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que, nas ações em que os servidores públicos pleiteiam 

diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas anteriormente ao qüinqüênio que antecedeu a propositura da 

demanda. Inteligência da Súmula 85/STJ. 3. A discussão acerca da 

existência ou não de prejuízos em razão da conversão dos vencimentos 

dos autores, conforme orientação da Lei Estadual 6.112/94, demanda o 

reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da 

Súmula 7/STJ. 4. Consoante entendimento unânime do Superior Tribunal de 

Justiça, a Lei 8.880/94 é instrumento de ordem pública de aplicação geral e 

eficácia imediata. Assim, as regras de conversão de vencimentos em URV 

nela insertas aplicam-se também aos servidores públicos estaduais e 

municipais. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e improvido." 

(STJ – REsp nº 774.858/RN – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, in DJ 

5/6/2006). "Esta Corte, analisando casos análogos, aduziu ser a Lei nº 

8.880/94, que modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública, 

possuindo aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a 

regra de conversão salarial em URV aos servidores federais, estaduais, 

distritais e municipais. Precedentes. Recurso provido." (STJ – REsp nº 

302.363/SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 22/10/2001). 

Incontestável nos autos que o requerido não providenciou a devida 

conversão dos vencimentos dos seus servidores em URV na forma 

determinada pela MP nº 434/94, sendo tal circunstância, fato 

incontroverso nos autos. Compulsando os autos, verifico que a 

requerente é submetida ao regime jurídico dos servidores do Estado de 

Mato Grosso e, ainda que eventualmente tenha ingressado no serviço 

público somente após a edição da mencionada MP 434/94, tal 

circunstância não é suficiente para retirar o direito do servidor ao índice 

de 11,98%, conforme pacífica jurisprudência do STJ, verbis: “O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor de postular 

revisão de caráter geral de vencimentos. Prevalece neste Superior 

Tribunal o entendimento de que, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, segundo 

disposto na Súmula 85/STJ (REsp 1.237.561/SP, Rel. Min. Mauro Campbel 

Marques – DJe de 22/3/11). Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg 

no Ag nº 1.414.592/RS – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – 1ª T. – j. 

01/12/11 – DJe 12/12/11). “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. URV. 

REDUÇÃO NOS VENCIMENTOS CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. 

REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos 

casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão 

de vantagem pessoal. Precedentes. (...) Nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ.” (STJ – AgRg no Ag 

1.412.800/RS – Rel. Min. Castro Meira – 2ª T. – j. 25/10/11 – DJe 10/11/11). 

Ademais, o entendimento assente na Corte Superior é de que eventuais 

reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e, por isso, sequer podem ser compensadas. Nesse diapasão: 

“(...) Eventual concessão de reajuste por legislação superveniente não 

pode ser compensada com a resultante da conversão dos vencimentos 

em URV, porquanto se trata de parcelas de natureza jurídica distinta. 

Precedentes. Agravo regimental improvido." (STJ – AgRgAg nº 

626.886/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, in DJ 22/8/2005). 

Indubitável, portanto, o direito da parte autora receber seu vencimento 

convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, 

conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, 

que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário. Os 

comprovantes de rendimentos dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2013 anexados na inicial justificam os valores pretendidos na peça basilar, 

com a incidência do percentual de 11,98% (0nze vírgula noventa e oito por 

cento). Por fim, consoante assentado pelo Exmo. Min. Luix Fux, no 

julgamento do RE nº 561.836/RN, “a conversão de padrão monetário é 

matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo 

os vencimentos no mesmo patamar remuneratório. É isso, aliás, o que 

legitima o Poder Judiciário a reconhecer que, no momento da conversão do 

padrão monetário, alguns servidores tiveram uma perda remuneratória 

(...)”, portanto, “(...) a incorporação do índice de 11,98%, ou de um índice 

obtido em processo de liquidação, sem qualquer abatimento ou 

compensação em decorrência de aumentos salariais supervenientes a 

título de reajuste ou revisão, é medida legítima e necessária, sob pena de a 

supressão originar uma autêntica ofensa ao princípio da irredutibilidade da 

remuneração dos servidores públicos”. Eis o teor da ementa: “1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 
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Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE nº 

561.836 – Rel. Min. Luiz Fux – Tribunal Pleno – j. 26/09/13 – DJe 07/02/14 – 

DJ 10/02/14). No tocante aos juros e correção monetária, é cediço que 

recentemente, no julgamento das ADIs 4357 e 4.425, datado de 

14.03.2013, Relator o Ministro AYRES BRITTO, o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança” e “independentemente de 

sua natureza”, contidas no § 12 do art. 100 da CF/88, bem como a 

declaração de inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento do art. 

1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009). 

Por corolário, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

(REsp n. 1270439/PR, representativo de controvérsia), firmou a 

compreensão no sentido de que "Em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5.º da Lei 11.960/09: (a) a correção 

monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de 

remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas." 

Posteriormente, por meio de decisão proferia pelo Ministro LUIZ FUX, 

ratificada pela Plenária da Corte, fora decidido que “enquanto não 

revogada, continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na 

forma como vinham sendo realizados”, não tendo eficácia, por enquanto, 

as decisões de mérito tomadas pelo STF Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Tal ocorreu em virtude da decisão 

proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI, que 

havia mandado suspender o julgamento do julgamento do AI 

1.417.464-AgR/RS, no qual a corte havia decidido aplicar o índice do IPCA 

como base para correção monetária de um precatório. Destarte, enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada a regra anterior, prevista na Lei n. 11.960/2009, 

consoante decidido na MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 16.745 SC, 

pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal TEORI ZAVASCKI. Todavia, 

consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça Lei n. 

11.960/2009, consubstanciado no precedente REsp n. 1.205.946-SP, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2011, admite-se a 

aplicação imediata da Lei nº. 11.960/09, todavia sem efeitos retroativos: 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA 

PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. 

NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM 

CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de 

aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09, que veio alterar a 

redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de 

correção monetária e de juros de mora a serem observados nas 

"condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança". 2. A Corte Especial, em sessão de 

18.06.2011, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, 

entendeu por bem alterar entendimento até então adotado, firmando 

posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento 

concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela 

Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em 

andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 3. 

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao 

decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela Medida Provisória n. 

2.180-35/2001, que também tratava de consectário da condenação (juros 

de mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em curso. 4. Assim, 

os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda 

Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os 

critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, 

enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios 

deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. 5. 

No caso concreto, merece prosperar a insurgência da recorrente no que 

se refere à incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/09 no período 

subsequente a 29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o princípio 

do tempus regit actum. 6. Recurso afetado à Seção, por ser 

representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do 

CPC e da Resolução 8/STJ. 7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C 

do CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se 

referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP 

2.180-35/01, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 

11.960/09, aqui tratada. 8. Recurso especial parcialmente provido para 

determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5º da Lei 

11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.” Deste modo, 

a correção monetária referente ao período anterior à entrada em vigor da 

Lei 11.960/09 deve ser efetuada com base no INPC e os juros são devidos 

no percentual de 6% a.a., já que incidem a partir da citação, momento em 

que já vigorava referida legislação. III - DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, a partir de 10 de dezembro de 

2009, no percentual de ATÉ 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento), a ser apurado em liquidação da sentença por 

arbitramento, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente nos vencimentos do requerente referido percentual. Em 

relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo 

INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano 

a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da 

Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não 

houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. Sem custas, por ser o requerido 

isento de acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, 

do Provimento 27/04-CM. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença 

sujeito ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior 

Tribunal de Justiça. Após, proceda-se a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por 

arbitramento. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no na CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CNGC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 24 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26943 Nr: 464-02.2009.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILA MARIA LOURDES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte requerente, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca doV. Acórdão de fls. 163 

e requerer o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105479 Nr: 8860-84.2017.811.0010

 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: FERNANDO JUNQUEIRA FRANCO, Debora Junqueira 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO CHARAF BDINE 

- OAB:143.145/SP, THIAGO MORAES TONELLI - OAB:353785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade 

impetrada que se abstenha de tributar as mercadorias em operação de 

circulação entre estabelecimentos de propriedade dos impetrantes nos 

Estados de Mato Grosso e São Paulo.Colha-se o parecer ministerial (art. 

12, da Lei 12.016/09).Após, imediatamente conclusos.Intime-se e 

cumpra-se.Jaciara-MT, 24 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55317 Nr: 3721-93.2013.811.0010

 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: EDNA SILVA NUNES

 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 requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 2416-16.2009.811.0010

 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: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, VFL, CLFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos requerentes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 

2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55331 Nr: 3735-77.2013.811.0010

 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: HERMES PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao 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 das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53404 Nr: 1955-05.2013.811.0010

 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: ESPÓLIO DE FERNANDO ARTUR TEIXEIRA DA COSTA, 

JOÃO ROBERTO DA COSTA NETO, CLAUDETE PEIXOTO DA COSTA, 

MARCIA FERNANDA PEIXOTO COSTA, MARCOS FERNANDO PEIXOTO 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DA SILVA, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO, GIOVANI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 389-55.2012.811.0010

 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: FERNANDO NUNES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao 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.: 91178 Nr: 1964-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISL, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1964-25.2017.811.0010

Código 91178

VISTOS ETC.,

Isabelly Schinoca Lanati, representada por sua genitora Rosimeire 

Aparecida Schinoca ajuizou “Execução de Alimentos” em face de Heitor 

Lanati Junior, objetivando receber os alimentos acordados nos autos do 

processo código 49288.

Em petição de ref. 39 a autora informou que houve o pagamento integral 

do débito, requerendo assim, o arquivamento do feito.

O Ministério Público pugnou pela revogação de eventual mandado de 

prisão expedido em desfavor do executado, ante a comprovação do 

pagamento da dívida (ref. 45).

É o relatório.

 Decido.

Considerando o pagamento dos alimentos ora executados, tenho que o 

presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, verbis:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 345 de 678



 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas, se houver, pela exequente.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do 

executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12375 Nr: 1293-90.2003.811.0010

 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: OSVALDINA CÂNDIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - OAB:164.570/SP, 

REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a 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.: 52112 Nr: 683-73.2013.811.0010

 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: JOSÉ NELSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao 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.: 68778 Nr: 11443-13.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certofico e dou fé, faço expedir intimação ao exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se conforme r. decisão de ref. 109 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3019-11.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDSC, PHDSC, CDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GABRIELA DA SILVA - 

OAB:24610-MT

 VISTOS ETC,

 Considerando a composição das partes, mediante o pagamento mensal, 

por parte do requerido, de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo em 

favor dos filhos menores Lucas da Silva Coimbra e Paulo Henrique da 

Silva Coimbra os quais se encontram na guarda da genitora, até todo o dia 

10 (dez), além de 50% (cinquenta por cento), além das despesas 

extraordinárias, a exemplo de medicamentos, despesas hospitalares, 

materiais escolares, uniforme e transporte escolar, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o presente acordo celebrado entre 

as partes, com fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Jéssica 

Crislaine Borges dos Santos, (Estagiária de Direito), digitei.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104484 Nr: 8421-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLE DOS ANSTOS 

WIDAL GARCIA - OAB:/MT21.862, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:MT 22.995

 VISTOS ETC,

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que o autor, apesar de intimado, não 

compareceu à audiência de conciliação, designada para realização no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos-CEJUSC, nos termos do art. 334, 

do CPC.

Deste modo, impõe-se na espécie a aplicação do art. 7º da Lei 5.478/68 

segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o arquivamento 

do pedido”.

Assim sendo, acolho a manifestação da requerida de ref. 38 e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Jéssica 

Crislaine Borges dos Santos, (Estagiária de Direito), digitei.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58517 Nr: 2439-83.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473A MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442A MT

 Processo nº: 2439-83.2014.811.0010

 Código: 58517

Exequente: Ricardo Marques de Abreu
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Executado: Bv Financeira S/A

 VISTOS ETC,

Ricardo Marques de Abreu manejou “Cumprimento de Sentença” em face 

de Bv Financeira S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente intimado o executado, manifestou-se à fl. 105 pela dilação do 

prazo para a extração de cópias, porém este foi indeferido (fl. 109).

Em contrapartida, o exequente pugnou pela penhora online via sistema 

BACENJUD dos valores devidos, a qual restou frutífera (fls.109/112).

 O executado apesar de devidamente intimado para impugnar, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 117.

A parte autora manifestou pela expedição do Alvará de Levantamento dos 

valores bloqueados (fl. 116).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que apesar de devidamente intimado, o 

executado quedou-se inerte acerca da penhora realizada, conforme 

certificado à fl. 117.

Destarte, verifico que houve o integral cumprimento da divida executada, 

portanto a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Alvará de Levantamento dos valores bloqueados 

às fls. 111/112, na forma postulada pelo exequente à fl. 116.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de Junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 3778-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUEMERSON VIANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do Advogado DR. FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA, via DJE, da r. sentença de pronúncia de fls. 123/126.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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 ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB: MT0023047A 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: 09:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB: 

MT11264/O Endereço: COMENDADOR HENRIQUE, 186, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/09/2018 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, 

através de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/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: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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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: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (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: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA OAB: MT16216/O-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: 09:30 , 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: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca do 

cálculo reto. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001060-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 14307318 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14314693 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 14314693.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000314-86.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 25 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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. 14322024 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000456-90.2018.8.11.0010. AUTOR: JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

etc. DETERMINO a intimação da parte reclamante, a fim de que emende a 

inicial adequando seu pedido de obrigação de fazer para exclusão do 

registro em seu nome na unidade consumidora indicada, ou fazendo 

constar no pólo passivo da ação RAIMUNDO MORAES, quem deverá ser 

atingido por eventual provimento do pedido para transferência, tudo no 

prazo de cinco dias e sob pena de extinção da ação, nos termos dos 

artigos 114 e 115, parágrafo único, ambos do CPC, c.c art. 10 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA ROSENE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000512-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FANAVIA ROSENE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES Vistos. Defiro 

o pedido id. 14267012. Decorrido o prazo de vinte dias, deverá a parte 

providenciar a citação da reclamada, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000466-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANA NEVES DE LIMA 

REQUERIDO: SHEILA LINS Vistos. Defiro o pedido id. 14267262. Decorrido 

o prazo de vinte dias, deverá a parte providenciar a citação da reclamada, 

sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000774-10.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON LOURENCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Indefiro o pedido de 

isenção disposto à id. 14283169, uma vez que a sentença transitou em 

julgado. Aliás, eventual justificativa para efeito do § 2º do art. 51 da Lei n.º 

9.099/95 deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, a 

fim de viabilizar o adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a 

ausência for da parte reclamante. Outrossim, ao contrário do alegado, 

verifica-se a intimação da parte autora para comparecimento à audiênvia 

via DJE, por seu advogado. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000653-79.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIVINO BERNARDES DE 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de cumprimento de sentença. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001688-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: POLIANA SOUSA LIMA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação 

tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA 

AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA 

COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA 

APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 
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por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (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:

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 DESPACHO Processo: 

1000371-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLI MARQUES 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. De fato, 

pelo que consta, considerando a data de publicação da sentença 

(28/06/2018), o último dia hábil para interposição do recurso seria o dia 

09/07/2018, pelo que resta intempestivo o recurso inominado interposto em 

10/07/2018. Intime-se a parte reclamada a se manifestar em cinco dias, 

respondendo o pedido da parte adversa - id. 14326353. Decorrido prazo 

sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e 

intime-se a parte reclamante a requerer o que de direito no prazo de 10 

dias, em termos de prosseguimento da ação, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000524-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000524-74.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I. Nos termos 

do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte 

contrária sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de 

que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. II. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. III. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. IV. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a parte executada a 

comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta no prazo de 

quinze dias, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, levando-se em 

consideração os documentos assinados pelo exequente para atualização 

cadastral (id. 14250520), sob pena de configuração do crime de 

desobediência. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000747-27.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SINESIA SANTOS CASTELI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. II. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores incontroversos vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. III. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. IV. Sem prejuízo, intime-se a parte executada a 

realizar o pagamento do valor remanescente no prazo de quinze dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC. 

V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA SANTOS (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:

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 DESPACHO Processo: 

1001170-84.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010144-25.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SIMONE MARTINS PASSOS Vistos, etc. 

Considerando que até o presente momento a dívida não foi quitada 

voluntariamente, DEFIRO o pedido de penhora do crédito da parte 

executada junto ao Juízo indicado, no rosto dos autos, até o limite da 

presente execução, nos termos do art. 860 do CPC. OFICIE-SE ao 

respectivo Juízo, SOLICITANDO a averbação da penhora com destaque, a 

fim de que seja realizada sobre eventual crédito que vier a caber à parte 

executada, com o encaminho dos valores para a conta única deste juízo. 

Deverá a parte exequente acompanhar referido processo. Uma vez 

aperfeiçoada a penhora, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento para, no prazo legal, pugnar o que entender de direito. Sem 

prejuízo, tornem os autos conclusos para realização da penhora on line. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001709-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEIA DE OLIVEIRA 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 1. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja notificada a parte reclamada a não 

incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se 

as demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LIMA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001724-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CAMILA LIMA SOBRINHO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA 

DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção 

da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001005-37.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARCELINO CEZAR DE 

OLIVEIRA VERA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000147-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências 

porventura designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. 

Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CAMILA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Processo: 

1000960-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JENIFFER CAMILA BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sejam canceladas audiências porventura 

designadas nos autos. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000064-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000064-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WELLINGTON HENRIQUE 

GOMES DOS SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADOLFO SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO COMPROVANDO PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS E OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12877 Nr: 1528-96.2004.811.0018

 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: Claudio Cassiano de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pozzi Barbirato 

Barbosa - OAB:3.784-MS, Sandro Ticianel - OAB:6.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o patrono da parte autora para querer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74055 Nr: 3193-64.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Aparecida Bonfim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, acerca da Juntada de Mandado de folhas 53/54 - 

cuja certidão restou-se negativa para a citação da requerida -, para 
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querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 3391-72.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Y.Toshimitsu Alves ME, Dhilma Yoshie 

Toshimitsu Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, acerca da Juntada de Mandado de 

folhas 58/59, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68826 Nr: 714-98.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Cardoso de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da Juntada de 

Mandado de Citação de folhas 48/49 - cuja certidão restou negativa - para 

requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63925 Nr: 1298-05.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Regina Soares Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B

 Intimar os patronos das partes acerca da Juntada de Informações 

acostados às folhas 94/99, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42230 Nr: 2663-02.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Azileiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora a respeito do retorno dos autos à 

Primeira Instância, para que requeira o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35832 Nr: 3385-07.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcos C Amaral 

Vasconcelos - OAB:16.640, Mariana Menezes - OAB:39340, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Considerando a petição do autor de folhas 425/426, procedo a intimação 

da parte requerida, para querendo, manifestar-se a respeito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63489 Nr: 906-65.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Mamoru Kachiyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 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: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, 

acerca da Juntada de Mandado e Certidão de folhas 152/153 - visto que a 

certidão do oficial restou negativa -, para querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1353-53.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca das folhas 

472/474, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 332-18.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir de Nardi Segatti, Valdevir de Nardi 

Segatti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 Intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca das folhas 

91/93, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40949 Nr: 1389-03.2011.811.0018

 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: Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide 

Tavares de Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria 

Veloso de Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc....É o relatório. Decido.Afere-se dos autos que a requerente 

teve a justiça gratuita impugnada e julgada procedente, motivo pelo qual a 

mesma interpôs recurso de apelação que foi desprovido, cabendo à 

mesma o recolhimento das custas e taxas judiciais correspondente ao 

valor da causa.Devidamente intimada através de seus procuradores, a 

requerente pleiteou o parcelamento das custas e taxas judiciais, o que foi 

deferido por este juízo às fls. 569 e 569, verso.Contudo, a requerente 
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efetuou o pagamento de duas parcelas e deixou de se manifestar nos 

autos quanto as parcelas restantes (fls. 586) quando detinha 

conhecimento de sua obrigação conforme decisão de fls. 569 e 569, 

verso e petição da parte autora de fls. 572/573.Assim, ausente o 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ante a 

inércia da parte interessada, motivo pelo qual prejudicado está a análise 

dos embargos de declaração de fls. 503/508, o que leva a extinção do 

feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do Código de 

Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas e taxas 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).P.R.I. Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, encaminhe-se os autos a 

Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências de estilo e 

arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 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: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc.

JOSÉ VELOSO DE ARAUJO SOBRINHO e ADELAIDE TAVARES DE 

ARAUJO propuseram ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada 

em face de DANIELLE PELIZARO VELOSO DE ARAUJO.

Contestação (fls. 218/226).

Réplica (fls. 290/324).

Pleito liminar deferido às fls. 372/376, ao qual foi suspensa conforme 

decisão proferida no RAI nº 113091/2012 (fls. 435/441).

Ante o falecimento de Adelaide Tavares de Araujo, deferiu-se a 

habilitação de seus herdeiros: Jossania Carla Veloso Marcondes e José 

Roberto Veloso de Araujo, bem como deliberou-se pela produção das 

provas (fls. 529 e 529, verso), ao qual foi mantida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme decisão proferida no RAI nº 

1013308-16.2017.8.11.0000 (fls. 565/567).

Auto de constatação (fls. 560/564).

Às fls. 568/569, o requerente pugnou que os locatários Luis Otavio Pereira 

Lima e Silvana Margareth da Silva Lima se abstenham de efetuar 

pagamentos de alugueres a requerida, esclareçam sobre os valores 

pagos e apresentem os contratos de locação firmado com a requerida.

Habilitação de Eugenia Maria Veloso de Araujo Pickina deferida às fls. 570.

 Instado a se manifestar quanto ao pedido de fls. 568/569, a parte 

requerida não se manifestou nos autos (fls. 571/572).

Pois bem.

Quanto ao pedido de fls. 568/569, o indefiro, eis que a liminar deferida em 

favor do requerente foi reformada e confirmada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme RAI nº 113091/2012 (fls. 435/441).

Designo audiência para colheita do depoimento pessoal da requerida e 

oitiva das testemunhas do requerente para o dia 31/08/2018 às 14:00 

horas, que deverão ser intimadas pelo respectivo patrono, cujo rol deverá 

ser apresentado em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Intime-se a requerida nos termos do art. 385, §1º do CPC.

Sendo necessário, desde já defiro a expedição de carta precatória para 

produção da prova oral.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 3159-65.2010.811.0018

 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): M. C. Costa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação e determino que seja paralisada toda e qualquer 

atividade econômica da requerida sem prévia autorização válida do órgão 

competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).Condeno a requerida a reparar os danos morais coletivos em favor 

do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à 

partir do arbitramento.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios em prol do Ministério Público, conforme reiterada 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do 

Superior Tribunal de Justiça. Oficie-se à Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente – SEMA/MT do conteúdo da presente decisão.Ciência ao 

Ministério Público. Custas pela requerida.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30062 Nr: 2625-92.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galeão Distribuidora de Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda-se com as devidas 

alterações junto ao Sistema Apolo e capa dos autos.

Acolho o pleito de fls. 92 e suspendo a execução pelo período de 06 

(seis) meses afim de que o exequente informe o atual endereço do 

executado.

Com a juntada da informação, proceda-se com a sua intimação, conforme 

determinado às fls. 80.

Na hipótese de quedar-se inerte no período de suspensão, certifique-se e 

intime-se o exequente pessoalmente para dar regular andamento ao feito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 3174-05.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesé da Costa Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

de cobrança, para condenar a requerida Generali do Brasil Companhia 

Nacional de Seguros a pagar título de indenização à quantia de R$ 

16.122,99 (dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e noventa e nove 

centavos), a qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (30/03/2008) e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em arbitro em 20% do proveito econômico obtido, nos termos 

do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 99663 Nr: 6500-55.2017.811.0018

 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: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 7698-30.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelita Ferreira de Assunção

 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:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67974 Nr: 284-49.2015.811.0018

 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: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mauro Luiz Frizon repres. por Luiz 

Frizon, Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

Ante o teor das manifestações de ref. 79 e 85, intimem-se os requeridos 

para que compareçam ao Ministério Público e informe a eventual 

realização do TAC no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, voltem me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103147 Nr: 8350-47.2017.811.0018

 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: Maicon Fagundes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalberto de Faria - 

OAB:OAB/SP 49.438, João Paulo de Faria - OAB:OAB/SP 173.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/ CONSIGNATÓRIA DE 

VALORES proposta por MAICON FAGUNDES DA ROCHA em face de 

BANCO BRADESCO S/A, todos qualificado nos autos.

 Pois bem, depreende-se da decisão de ref. 4 que a assistência judicial 

gratuita não foi concedida e determinou-se que o autor emendasse a inicial 

comprovando o recolhimento das custas.

Ocorre que, apesar de devidamente intimado, a parte autora quedou-se 

inerte nos autos, consoante certidão de ref.9.

Nesse sentido, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil que: “ o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 P.R.I.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99695 Nr: 6515-24.2017.811.0018

 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: Marta da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Estefani de Almeida - 

OAB:22868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70317 Nr: 1410-37.2015.811.0018

 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: Sueli Uveda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás- Imp. Exp. e Dist. Móveis 

Eletrodomésticos-City Lar, Flash Motors

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELI - OAB:19.023A, 

Walter de Oliveira Monteiro - OAB:OAB/MT 23.167-A

 Vistos etc. Consequentemente rejeito a preliminar de falta de interesse 

processual e ilegitimidade de parte...Defiro a exclusão do polo passivo da 

2º Requerida (Flash Motors), tendo em vista que o feito encontra-se sem 

poder dar seu efetivo prosseguimento pelo fato de o mesmo encontrar-se 

em lugar incerto e não sabido. Assim, visando o princípio da celeridade 

processual, defiro o pedido da parte autora (fls. 161/163) para que seja 
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realizada a exclusão do requerido Flash Motors destes autos, devendo a 

Secretaria proceder com a devida alteração da capa dos autos e Sistema 

Apolo, eis que trata-se de litisconsórcio passivo facultativo...Defiro a 

produção de prova oral, consistente na inquirição das testemunhas da 

parte requerente arroladas tempestivamente. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 14h00min. 

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado). Informo, ainda que diante da hipossuficiência da 

requerente, lhe defiro a inversão do ônus probatório, conforme dicção do 

art. 6º, inciso VIII do CDC. As partes deverão ser advertidas de que a 

ausência de comparecimento na audiência, implicará em pena de confesso 

(art. 385, §1º do CPC). Prossiga-se a ação proposta por SUELI UVEDA em 

face de DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A – CITY LAR Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99085 Nr: 6223-39.2017.811.0018

 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: Valter Magrinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 2301-24.2016.811.0018

 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: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a requerente para se manifestar sobre o resultado das diligências 

realizadas pelo Oficial de Justiça, bem como para realizar o depósito a 

título de complemento de diligência, para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80647 Nr: 2248-43.2016.811.0018

 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): V. A. de Queiroz-ME, Norma Delise Sodre 

Ferreira, Victor Nelson Gomes de Oliveira Valente, Vicente Aleixo de 

Queiroz, Dayana Karolyne Franco da Cruz Valente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada do Sr oficial de justiça 

de ref: 31, para querendo requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103794 Nr: 8640-62.2017.811.0018

 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: JIA, DYTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor acerca da juntada de ofício de ref: 24, para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000635-97.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUELI VIVIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA Processo nº 1000635-97.2018.8.11.0018 

D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que até a parte autora não 

acostou aos autos documento indispensável à propositura da ação 

previdenciária, já que não apresentou o requerimento administrativo com a 

decisão denegatória do benefício pretendido. 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 denegatória do benefício 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 para 

designação de nova perícia, ante o petitório de fls. 69. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65375 Nr: 2556-50.2014.811.0018

 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 Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Perez Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 65375

SENTENÇA

Trata-se de “Ação de busca e apreensão”, movida por BANCO YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL S/A em face de JOSÉ ROBERTO PEREZ FERREIRA, 

qualificados nos autos.

Às fls. 70, a parte autora peticiona nos autos, relatando que não possui 

mais interesse na presente ação, pedindo pela desistência da ação, bem 
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como a imediata baixa do bloqueio junto ao RENAJUD.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Caso tenha sido efetuado bloqueio junto ao RENAJUD, dê-se as devidas 

baixas necessárias.

 Sem custas processuais e honorários.

Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 13 de julho de 2018.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55950 Nr: 2175-13.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Mendes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente a 

presente demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, para:1)Declarar o reconhecimento e 

dissolução da união estável mantida por ZELIA MENDES RAMOS E 

GERALDO RIVA no período compreendido entre o ano de 1972 a 2010;2) 

INDEFERIR a partilha do patrimônio comum indicado na inicial, uma vez que 

não ficou devidamente comprovado os imóveis integram o patrimônio do 

casal; Sem custas.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.Em Juara/MT, 12 de julho de 2018. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60743 Nr: 3362-22.2013.811.0018

 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: MPE, CXR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdPR, DXR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A

 SENTENÇA: Concordo integralmente com a argumentação das partes, 

sendo certo que entre os marcos interruptivos já transcorreu o prazo limite 

que configura a causa extintiva da punibilidade. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da 

prescrição. P.R.I.C. Cumpra-se, expedindo o necessário. Defiro conforme 

requerido pelo Advogado Dr. Felipe, arbitro honorários advocatícios ao 

patrono nomeado desde o início, no valor de 04 (quatro) URH. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 1537-14.2011.811.0018

 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: RdLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Código n°41097

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Rosilene de Lima 

Ferraz em face de Marcio Cesar Ferraz, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Alega a autora, em síntese, que contraiu matrimônio com o requerido em 

12/06/2008, sob o regime de comunhão de bens, conforme certidão em 

anexo, estando separados de fato desde 12/08/2008.

Durante o relacionamento tiveram dois filhos, Paulo Cesar Ferraz, nascido 

em 06.11.2002 e Ana Paula Lima Ferraz, nascida em 16.07.2000.

 Relata não possuírem patrimônio a partilhar.

Ao final pleiteia a procedência do pedido com a decretação do divórcio do 

casal, guarda e alimentos definitivos dos menores, bem como pleiteia 

voltar a utilizar seu nome de solteira.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/16.

Devidamente citado, via edital, (f. 44), o requerido deixou transcorrer o 

prazo “in albis” para contestar a ação.

Em decisão de f. 49vº fora nomeado curador especial para defender os 

interesses do requerido, o curador apresentou contestação por negativa 

geral às f. 50.

Às f. 51 o Ministério Público manifestou favoravelmente aos pedidos 

descritos na inicial.

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Cuida -se de ação de divórcio litigioso ajuizada por Rosilene de Lima 

Ferraz em face de Marcio Cesar Ferraz, pela qual pleiteia seja decretada a 

extinção do vinculo matrimonial, concedendo-lhe a guarda dos filhos, a 

condenação deste em prestar alimentos aos menores em valor equivalente 

a 50% do salário mínimo nacional vigente.

Por proêmio, afasto os pedidos de guarda e alimentos em relação a filha 

do casal, Ana Paula Lima Ferraz, ante o advento de sua maioridade civil, 

consoante documento de fl.15-A, prosseguindo a presente ação apenas 

em relação a Paulo Cesar Ferraz.

Passo à análise do mérito.

Consoante a nova redação dada ao parágrafo 6° do artigo 226 da 

Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 

2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, excluindo do 

texto a menção do lapso temporal.

Basta, para o divórcio das partes, somente dois requisitos: que sejam 

casados e que um deles pretenda a decretação do divórcio.

No caso em epígrafe, o requerido devidamente citado via edital, sequer 

apresentou contestação, sendo o caso de procedência da demanda.

Portanto, preenchido o requisito estabelecido na Constituição Federal, à 

luz da Emenda Constitucional nº 66 de 13 de julho de 2.010, a decretação 

do divórcio dos litigantes é medida imperativa.

Passo a análise do pedido de guarda formulado pela autora, cujo filho já se 

encontra sob seus cuidados desde a separação de fato do casal.

No caso dos autos, o adolescente já se encontra sob a guarda materna 

desde o início da separação de fato dos cônjuges estando, portanto, 

adaptada ao local onde se encontra e está sendo atendido em suas 

necessidades, não havendo nos autos quaisquer fatos desabonadores 

em relação a autora ou seus familiares, sendo a melhor medida a 

permanência do status quo.

Quanto aos alimentos, verifica-se que por ser filho do casal adolescente 

em pleno desenvolvimento, suas necessidades são presumidas.

Ocorre que, não há nos autos notícia de que o requerido exerça qualquer 

atividade laborativa, bem como de que esteja empregado. Portanto, hei por 

bem fixar os alimentos devidos pelo requerido ao filho em 30% do salário 

mínimo nacional, a ser pago à autora, mediante recibo, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, e reajustado anualmente de acordo com a correção do 

salário mínimo nacional.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente o pedido inicial, 

ajuizado por Rosilene de Lima Ferraz em face de Marcio Cesar Ferraz, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para decretar o divórcio do casal, 

voltando a autora a usar o nome de solteira.

 A guarda do filho menor permanecerá com a autora. Condeno o requerido 

a prestar alimentos ao filho menor Paulo Cesar Ferraz em valor equivalente 

a 30% do salário mínimo nacional, a ser pago à autora, mediante recibo, 
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até o dia 10 (dez) de cada mês, e reajustado anualmente de acordo com a 

correção do salário mínimo nacional.

A requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja Rosilene de Lima.

Custas serão suportadas pela requerente, suspensa a exigibilidade ante a 

AJG.

 Deixo de condenar o requerido nas verbas de sucumbência, uma vez que 

não opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial:

“Tendo o réu sido declarado revel, não se justifica a condenação do autor 

na verba honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão 

inicial”. (TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - 

Classe II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data 

de Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI).

Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente mandado de 

averbação junto ao Cartório competente, arquivando-se, por conseguinte, 

o vertente feito.

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 17 de julho de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 1672-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Vina Ricardo Costa

 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 o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de 154/160, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10594 Nr: 1918-03.2003.811.0018

 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: Joaquim Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.305/314, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58043 Nr: 516-32.2013.811.0018

 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: Maria do Socorro Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 58043

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação Previdenciária para Concessão de Benefício de Pensão 

por Morte” proposta por Maria do Socorro Lopes da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos qualificados nos autos.

Analisando os autos, noto que a discussão posta em Juízo é exatamente 

idêntica a deduzida no processo sob o n°. 794-72.2009.811.0018 – Código 

n° 33087, cuja petição inicial foi distribuída em 13/04/2009.

Ressalto que não só as partes, mas também o pedido e a causa petendi 

são idênticos, configurando a denominada “tríplice identidade” dos 

elementos da ação.

Assim, não resta alternativa senão reconhecer a litispendência e extinguir 

estes autos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, nos termos do § 3º do art. 337 do CPC, 

RECONHEÇO a LITISPENDÊNCIA desta ação em relação ao feito n°. 

794-72.2009.811.0018 – Código n° 33087, razão por que DECLARO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, V, do CPC .

P.I.C.

Em Juara/MT, 16 de outubro de 2017.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88543 Nr: 945-57.2017.811.0018

 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: Maria Antonia Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a 

autora segurada MARIA ANTONIA TEIXEIRA o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício – 22.12.2016 (f. 23), extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do 

CTN[...].Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.Considerando o débito vencido, deixo 

de determinar a remessa de ofício para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

ba i xas  n e c e s s á r i a s . 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.Número do CPF: 939.991.191-87.Nome da Mãe: Ana Ribeiro 

Guimarães.Nome da segurada: Maria Antonia TeixeiraEndereço do 

segurado: COLÔNIA DA SERRARIA JUARA, Juara/MT.Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez.Renda mensal atual: Salário de 

Benefício. DIB: 22/12/2016 – data da cessação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105885 Nr: 1086-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio Cardozo 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.Assim, INTIME-SE a parte demandante para que junte a 

inicial, comprovante de recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 927-36.2017.811.0018

 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: Izabel Marangoni dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Compulsando os autos denoto que até a presente data não houve a 
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citação da autarquia ré para responder a presente ação.

Assim, para evitar futura nulidade do presente feito, determino que a Sra. 

Gestora cite-se a autarquia para querendo contestar a ação no prazo 

legal.

Transcorrido o prazo, com contestação abra-se vista a autora para 

querendo apresentar impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 550-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 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: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 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.: 86046 Nr: 5288-33.2016.811.0018

 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: Diva Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A autora interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da matéria 

fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Assim, considerando que a parte apelada intimada não apresentou as 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78293 Nr: 1210-93.2016.811.0018

 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: Ildeu Custodio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A certidão de Ref:41 informa que a autarquia ré não apresentou 

contestação nos autos, nem mesmo apresentou quesitos para realização 

de pericia no autor.

Desse modo, esclareço que por pertencer á administração indireta e 

exercer atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica 

ao INSS os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 345 , II do 

Código de Processo Civil .

 Por outro lado, ante a certidão de Ref.20, da qual consta que o médico 

perito nomeado declinou de sua nomeação, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo 

Akira que deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em 

observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários 

periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78827 Nr: 1483-72.2016.811.0018

 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: Cleuza Iolanda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Devidamente citada, a autarquia ré não apresentou contestação nos 

autos.

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MARTINS (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 JUARA Processo: 1000280-87.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: GEOVANI LUIZ MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES 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 não ter qualquer débito em aberto com a promovida; 

no entanto, seu nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção 
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ao crédito por débito no valor de R$ 303,54. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. 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, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, 

já que afirma não ter qualquer débito em aberto com a Reclamada. No 

entanto, a parte promovida em sua defesa não comprovou a existência do 

débito que motivou a restrição noticiada, não trazendo aos autos qualquer 

documento ou prova que a legitimasse; apenas contestou genericamente 

os anseios da parte promovente. Portanto, tenho que a dívida lançada 

carece de exigibilidade, posto que não comprovada a falta de pagamento. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

ocorreu de forma indevida, já que não comprovado qualquer elemento que 

pudesse caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à 

parte Reclamante. 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. 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. (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 do valor que originou a restrição indevida (R$ 

303,54). No caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que considero mais justa e 

equânime ao presente 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 do débito de R$ 303,54 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$ 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 (16/08/2014 – 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 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 Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 1000272-13.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o feito à ordem. 

Embora a inicial conste como pólo ativo da ação a pessoa de Silvio 

Cardozo Golombieski, os documentos anexados referem-se a Jhonattan 

Belmiro de Almeida, pessoa diversa daquela, descumprindo assim, a regra 

do art. 320 do NCPC. Diante do exposto, nos termos do art. 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos os documentos referentes à parte autora da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para ulteriores deliberações. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT para apreciação 

e homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo DECISÃO HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as 

determinações do juiz leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-43.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000270-43.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MARCILENE DOS SANTOS 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 indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não ter qualquer débito em aberto com a promovida; 

no entanto, seu nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 241,28. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. 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, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, 

já que afirma não ter qualquer débito em aberto com a Reclamada. No 

entanto, a parte promovida em sua defesa não comprovou a existência do 

débito que motivou a restrição noticiada, não trazendo aos autos qualquer 

documento ou prova que a legitimasse; apenas contestou genericamente 

os anseios da parte promovente. Portanto, tenho que a dívida lançada 

carece de exigibilidade, posto que não comprovada a falta de pagamento. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

ocorreu de forma indevida, já que não comprovado qualquer elemento que 

pudesse caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à 
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parte Reclamante. 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. 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. (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 do valor que originou a restrição indevida (R$ 

241,28). No caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que considero mais justa e 

equânime ao presente 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 do débito de R$ 241,28 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$ 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 (17/02/2018 – 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 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 Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (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 JUARA Processo: 1000085-05.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI 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 de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, em que a parte autora sustenta que sua linha de telefonia 

móvel junto à ré foi suspensa, por conta de suposta fatura em atraso, 

argumentando que todas estavam em dia; pelo que pleiteou o 

restabelecimento do serviço móvel de telefonia e 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, o 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. Verifica-se que a contestação 

apresentada pela promovida não impugnou especificamente as alegações 

da inicial, pois menciona a falta de pagamento da fatura de 04/2018 e a 

ocorrência de uma negativação. Ocorre que o caso destes autos 

refere-se à fatura de 02/2018, e não houve notícia de qualquer restrição 

no nome da promovente. Portanto, a consequência seria a presunção de 

veracidade dos fatos não impugnados especificamente. Seria, mas na 

verdade não será, diante da aplicação, por analogia, do art. 345, inciso IV 

do CPC ao presente caso, eis que as alegações narradas na inicial são 

inverossímeis e estão em contradição com as provas apresentadas pela 

promovente. Diz na inicial, o seguinte: “3 – Porem a fatura de mês 02/018, 

a requerida não deu baixa devidamente (anexo 03), constando como 

fatura atrasada. 4 – diante da falha na prestação de serviço, a requerente 

teve seus plano cortado indevidamente, ficando assim com seus serviços 

suspensos, tais como enviar msm, fazer ligações, receber ligações, 

detalhe que a requerente é advogada e os serviços utilizados pela linha 

móvel é um bem essencial para o desenvolvimento da sua profissão! 5 – 

conforme a requerente faz prova (anexo 05), a fatura de 02/2018 está 

devidamente paga, motivo esse que não poderia ter seus serviços 

bloqueados (anexo 06), de tal forma”. Já na impugnação, alegou o 

seguinte: “Excelência a requerente teve seus serviços bloqueados no dia 

13/03/2018, por supostamente estar com a fatura do mês de 

fevereiro/2018 em atraso, porem a requerente prova que estava paga no 

anexo 05, anterior ao corte”. Em suma, argumenta que o serviço foi 

interrompido, mesmo estando com a fatura de fevereiro/2018 paga. 

Contudo, não lhe assiste razão. Conforme demonstra a relação de faturas 

apresentada pela própria promovente, a fatura de fevereiro/2018, no valor 

de R$ 52,43, possui data de vencimento em 17/02/2018. Porém, de acordo 

com o comprovante de pagamento dessa fatura, a quitação ocorreu 

somente em 12/03/2018; ou seja, mais de vinte dias depois da data do 

vencimento. Portanto, foi paga com atraso. Ora, é cediço que o uso da 

linha móvel de telefonia na modalidade pós-paga pode ser suspenso 

quando não houver regularidade nos pagamentos, o que é perfeitamente 

possível e previsto nos contratos entre operadoras e clientes. A 

resolução 632/2014/ANATEL determina em seu art. 90, que o serviço pode 

ser suspenso após transcorridos 15 dias da notificação de existência de 

débito vencido. Então, se a fatura tinha vencimento em 17/02/2018, mas foi 

paga somente em 12/03/2018, a linha móvel da promovente já estava 

suspensa quando efetuou o pagamento, fato este omitido pela mesma. 

Portanto, inverídica a alegação de que a suspensão deu-se em 

13/03/2018, e que ocorrera mesmo com a fatura paga. A bem da verdade, 

a parte autora pretendeu que o serviço fosse restabelecido tão-logo 

efetuou o pagamento da fatura em atraso, tanto que os “prints” da relação 

de faturas foram feitos em 13/03/2018, apenas um dia depois da quitação. 

Ocorre que, segundo a mesma resolução 632/2014/ANATEL, seu art. 100 

prevê que o prazo para restabelecimento do serviço deve ocorrer em até 

24 horas contados do conhecimento da quitação pela operadora. Essa 

ciência obviamente não se dá no ato do simples pagamento, havendo 

tempo a transcorrer até que a instituição financeira informe o pagamento à 
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operadora, sendo razoável supor que essa informação chegue pelo 

menos até o dia seguinte ao pagamento. Daí porque o prazo de 24 horas 

não se conta a partir do ato do pagamento, mas da ciência deste. Assim, 

ao mesmo tempo em que descumpriu seu dever na condição de 

consumidora, qual seja, pagar pontualmente pelo serviço utilizado (dever 

esse previsto no art. 4º inciso IV da Resolução 632/2014/ANATEL), a 

promovente pleiteia um suposto direito ao retorno imediato do serviço, por 

não querer suportar o ônus de aguardar o prazo previsto para tanto, 

transferindo ao Judiciário a imposição de determinar à promovida que 

restabeleça o serviço suspenso por sua própria desídia, e cujo prazo para 

tanto ainda não tinha transcorrido: do pagamento (ocorrido em 12/03 às 

12h35min) até o ajuizamento da ação (ocorrido em 13/03 às 12h45min), 

transcorreu apenas um dia, lembrando que o prazo para restabelecimento 

se conta da ciência da quitação pela operadora, e não a partir do 

pagamento na instituição bancária. Dessa forma, se ainda havia a 

possibilidade da promovida retornar o serviço para a promovente dentro 

do prazo, porém impedida pelo ajuizamento da ação, não há que se falar 

em obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de 

telefonia móvel. Portanto, a concessão da liminar nesse sentido foi 

equivocada, pelo que a REVOGO; embora não surta mais efeitos, posto 

que o serviço já fora normalizado. Por todo o exposto, fato é que os 

motivos que, em tese, teriam acarretado algum dano de ordem 

extrapatrimonial ocorreram por culpa exclusiva da própria promovente, 

pois a suspensão do serviço telefônico de sua linha móvel somente 

decorreu da falta de pagamento, que a ela competia fazer até o 

vencimento, mas não fez. E se no dia seguinte ao pagamento ainda não 

fora liberado; todavia ainda havia prazo para tanto. Ainda que 

remotamente fosse possível considerar falha na prestação do serviço a 

manutenção do bloqueio somente um dia após o pagamento de fatura 

atrasada, não se verificou qualquer prejuízo ou transtornos pelo bloqueio 

do SMP (serviço móvel pessoal), eis que a promovente não se encontrava 

totalmente incomunicável, diante da demonstração de uso de mensagens 

via aplicativo Whatsapp (que permite inclusive chamadas de voz), além do 

fato de que em suas próprias petições consta um número de telefone fixo 

de seu escritório, o que afasta totalmente qualquer pedido de indenização 

de ordem extrapatrimonial. Assim, conclui-se que a parte autora 

demonstrou fatos diversos do direito que afirma ter, sendo que a 

improcedência de seus 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 a fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO 

improcedentes os pedidos contidos na inicial; 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 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000084-20.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: SINARA CRISTINA FERREIRA REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO 

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 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 o 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 foi avalista em um 

contrato de empréstimo de seu irmão Claudemilson junto à promovida, o 

qual era coberto por seguro prestamista. Após o falecimento do irmão, 

alega que procurou a agência da ré para resolver a questão do 

empréstimo, momento em que foi orientada a providenciar vários 

documentos para acionar o seguro e quitar o débito. Contudo, mesmo 

após entregar os documentos solicitados, descobriu que a promovida 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por conta do referido 

empréstimo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede 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. Em contestação, a promovida confirma que a 

promovente compareceu em sua agência buscando informações sobre 

como proceder à quitação do empréstimo com o seguro contratado, tendo 

em vista o falecimento de seu irmão, e que a orientou quais documentos 

precisava providenciar. No entanto, argumenta que a restrição no nome da 

parte autora ocorreu por não apresentar os documentos necessários, 

tendo o contrato de empréstimo entrado em mora. Em que pesem tais 

argumentos, tendo recebido a informação do falecimento do contratante 

do empréstimo, não poderia mais a promovida exigir dele o pagamento das 

parcelas obviamente. Tampouco poderia inserir restrição no nome da 

promovente alegando mora contratual, já que sua responsabilidade 

decorre da inadimplência pura e simples do devedor principal, o que não 

se verificou na espécie. Assim, ao tomar conhecimento do falecimento, e 

ter orientado a parte autora, a promovida, ainda que informalmente, abriu 

um procedimento interno com a finalidade de quitar um contrato de 

empréstimo coberto por seguro prestamista, tendo em vista a notícia de 

ocorrência de sinistro (morte do mutuário), devidamente informado pela 

promovente quando compareceu em sua agência. Ora, se tal 

procedimento foi aberto, não tendo especificado qualquer prazo para 

apresentar os documentos necessários (pois não informou nada a 

respeito em sua defesa), deveria a requerida liquidar (considerando que a 

certidão de óbito, a princípio é elemento de prova suficiente da morte), ou 

ao menos manter o contrato com a exigibilidade suspensa até que o 

processamento do seguro fosse finalizado e a quitação feita, evitando 

qualquer prejuízo no nome da avalista, ou mesmo do falecido. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE 

EMPRÉSTIMO COBERTO PELA PROTEÇÃO DECORRENTE DE SEGUROS 

PRESTAMISTAS. ÓBITO DA CONTRATANTE. MANUTENÇÃO DAS 

COBRANÇAS EM SUA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DÉBITO 

REMANESCENTE QUE TERIA QUE TER SIDO LIQUIDADO IMEDIATAMENTE 

PELA COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATADA, LOGO APÓS A 

INFORMAÇÃO DO ÓBITO DA CONTRATANTE. DECLARAÇÃO DE 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA QUE SE IMPÕE. (...) RECURSOS PROVIDOS, EM 

PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005065503 RS , Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Data de Julgamento: 06/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2014) A inadimplência não 

ocorreu porque o contratante assim deixou; não sendo razoável nem 

possível alegar mora por falta de pagamento de parcela decorrente da 

morte do mutuário (por razões óbvias), tampouco que a avalista (no caso, 

a promovente) fosse obrigada a pagar a parcela de contrato coberto por 

seguro cujo sinistro já havia ocorrido antes do seu vencimento. O fato de 

que ao final, o empréstimo fora quitado pela apresentação dos 

documentos não supre a conduta indevida da promovida, cuja inserção do 

nome da requerente nos cadastros de inadimplentes causou-lhe prejuízos 
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em suas transações comerciais. Dessa forma, verifico que a promovida 

agiu de má-fé ao considerar o empréstimo em mora mesmo ciente da morte 

do contratante, comprovada por certidão de óbito, e ainda, lançar o nome 

da avalista/promovente no rol dos maus pagadores, apesar de obviamente 

não poder considerá-la como tal. Trata-se portanto, de falha grave na 

prestação do serviço, ato ilícito que exsurge o dever de indenizar em caso 

de danos causados por tal falha, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. 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) Por fim, 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. 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 procedente o pedido formulado na 

inicial para o fim de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 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, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000009-78.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Primeiramente, 

RETIFIQUE-SE o pólo passivo desta ação, para constar CLARO S.A., ao 

invés de NET SERVIÇOS, conforme requerido em contestação. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que possui com a ré um pacote de serviços de telefonia fixa, 

internet e TV a cabo (Net fone, Net virtual e Net TV). Alega que mudou de 

endereço, e solicitou a transferência apenas do serviço de telefonia fixa, 

eis que os demais encontravam-se suspensos. Porém, alega que, mesmo 

sem utilizar os serviços de internet e TV, a promovida veio cobrar por 

estes na fatura com vencimento em janeiro/2018; pelo que requereu a 

abstenção dessa cobrança, além de indenização por danos 

extrapatrimoniais pelo evento. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, entendo que a hipótese é de procedência 

em parte do pedido. 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 

estava sendo prestado e usufruído, e portanto, a legitimidade da 

cobrança. A promovida confirma que a promovente possui um pacote de 

serviços contratado, assim como confirma que os serviços de internet e 

TV estavam suspensos quando do pedido de transferência do serviço de 

telefonia para o novo endereço da parte autora. Contudo, alega que, nos 

termos da Res. 614/2013/ANATEL a suspensão de um determinado 

serviço, quando solicitado, pode ocorrer por até 120 dias, findo o qual a 

cobrança prossegue, mesmo sem o consumidor ter solicitado a 

reativação, o que seria o caso da parte autora. Em que pese tal alegação, 

entendo que, mesmo suspenso e ultrapassado o prazo do art. 67 da 

referida Resolução da ANATEL, não poderia a promovida cobrar pelos 

serviços de internet e TV. Isso porque não há notícia de que foram 

instalados no novo endereço da promovente, o que legitimaria a cobrança, 

ainda que findo o prazo de suspensão. Ora, se eles não estão ali à 

disposição do consumidor, não há porque cobrar por serviço que sequer 

foi transferido de local e reinstalado. Por tal razão, procede o pedido de 

obrigação de fazer, para que a requerida se abstenha em cobrar pelos 

serviços de NET TV e NET VIRTUA. Com relação ao pedido de suspensão 

de tais serviços, indefiro, pois conforme exposto na inicial, já se 

encontram suspensos a pedido da própria promovente. E se não foi 

solicitada a transferência e reinstalação em seu novo endereço, bem 

como não deseja mais ser cobrada por eles, deverá a parte autora 

solicitar o cancelamento junto à promovida. No mais, quanto ao dano moral 

pleiteado, ressalto que, embora possa ser reconhecido que houve 

cobrança indevida – fato incontroverso, de outro lado, é certo que não é 

possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é 

importante destacar que, diante de elementos contidos nos autos, o 

evento não culminou em maiores consequências, tais como a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, nem se trata de dano que deriva do 

próprio fato. Não se verificou neste caso, outras consequências jurídicas 

como excessivas cobranças e exposição a situação vexatória, situações 

que, quando comprovadas, ensejariam indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (...) A cobrança se 
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mostra indevida porque a autora alega não ter contratado os referidos 

serviços e a companhia não comprova suficientemente o contrário: cabia 

à demandada trazer aos autos a solicitação expressa e inequívoca do 

consumidor, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia, em 

especial por se tratar de discussão de relação de consumo. O dano moral 

não ocorre à simples cobrança indevida, sequer inscrita em cadastros de 

devedores inadimplentes, ou demonstrados atos de cobrança ofensivos. 

(Apelação Cível Nº 70055427470, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/08/2013) 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO (PLANO 

PÓS-PAGO). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA cobrança 

INDEVIDA. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova 

de consequências mais gravosas à parte consumidora, ficando a situação 

vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 2. A toda 

evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à 

moral da Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, 

assim como a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o 

dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato 

e consequente anulação dos débitos. 3. Digno de nota é que também não 

houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara 

administrativa. 4. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da parte consumidora. 5. 

Recurso conhecido e não provido. (TJMT – Turma Recursal - Recurso 

Inominado: 0010307-47.2014.811.0064 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE JUARA, Recorrente: SELHA ROMILDA MACEDO - Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 13/12/2016) Resta portanto, 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Por fim, quanto ao 

pedido de condenação da multa por descumprimento da liminar, verifico 

que logo após a citação, a parte promovida tomou conhecimento da 

decisão que concedeu a liminar, e em 22/02/2018 peticionou informando 

que suspendeu a cobrança dos serviços NET TV e NET VIRTUA. A fatura 

com vencimento em 20/02/2018 foi fechada antes da promovida receber a 

citação, em 15/02/2018, motivo pelo qual ambos serviços estão nela 

incluídos. Não há notícia de que os serviços com cobrança suspensa pela 

liminar tenham sido lançados nas faturas dos meses seguintes a fevereiro 

para alegar descumprimento do comando judicial. Em impugnação, a parte 

autora anexou “print” do ambiente virtual da promovida, em que, além de 

constar as faturas dos meses em aberto com exigibilidade suspensa 

(janeiro e fevereiro/2018), consta a fatura de abril, mas cujos detalhes não 

foram abertos para verificar se foram lançados. Embora alegue receber 

ligações insistentes de cobranças, não trouxe aos autos qualquer 

elemento que indique essa situação. Diante de tais considerações, verifico 

que não houve descumprimento da liminar, pelo que indefiro o pedido de 

condenação das astreintes. 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 as pretensões contidas na inicial para o fim de 

DECLARAR indevida a cobrança pelos serviços de internet e TV (NET TV 

e NET VIRTUA), CONDENANDO a promovida na obrigação de não-fazer, 

consistente em se abster em cobrá-las da promovente, sendo possível 

apenas quanto ao serviço de telefonia fixa (NET FONE). 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 Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 25/09/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-49.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA DE SOUZA PORTO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 25/09/2018 10:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-05.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000279-05.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que a parte autora, 

apesar de devidamente intimada da designação de audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, nem justificou sua ausência. Dessa 

forma, 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. 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. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 02/10/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-96.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY GONCALVES DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PETRUCIO DA SILVA BIJOUTERIA S - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 02/10/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-38.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A (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 JUARA Processo: 1000238-38.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MARTA ALVES DIAS 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, em que a parte autora sustenta que em 

01/10/2015, fortes chuvas danificaram a rede de energia elétrica em seu 

imóvel rural. Ao comparecer no local, uma equipe de manutenção da 

promovida teria retirado sua unidade consumidora. Afirma que teve de 

adquirir outro padrão para que fosse restabelecido o fornecimento de 

energia e a promovida, mesmo contactada para restabelecer o serviço, 

somente o fez em 22/10/2015, deixando-a por vários dias sem energia, 

causando-lhe transtornos. A parte requerida arguiu preliminar de 

incompetência deste Juizado, alegando necessidade de prova pericial; o 

que desde já afasto, por entender desnecessário esse meio de prova 

para o deslinde da controvérsia ora posta. 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 fornecimento de energia foi restabelecido 

no prazo, ou seja, que não houve defeito na prestação do serviço. No 

caso vertente, observo que a narrativa na inicial possui algumas lacunas; 

porém, considerando as informações contidas nas telas do sistema de 

dados da promovida, e anexadas na defesa, é de se concluir que o 

medidor de energia foi retirado porque o padrão de energia fora danificado 

pela intempérie ocorrida, não oferecendo segurança para o 

restabelecimento de energia à promovente. Tanto é verdade que a 

promovente teve de providenciar um novo padrão, conforme alega na 

inicial. A queda de energia é fato incontroverso. A promovida argumenta 

que essa interrupção deu-se por motivos de força maior, mas que ocorreu 

por um breve período de tempo. A promovente não questiona a ocorrência 

da interrupção em si, seja por motivos técnicos, ou de força maior; mas 

sim, a demora em restabelecer o fornecimento de energia, que segundo 

ela, demorou cerca de 20 dias. A requerida por sua vez, alega que não 

recebeu nenhuma reclamação da parte autora, nem forneceu algum 

protocolo de atendimento ou ordem de serviço. Contudo, sem razão. Isso 

porque as telas do sistema de dados da promovida indicam a ocorrência 

na unidade consumidora da promovente (queda de árvore que danificou o 

ramal de energia), e as datas das providências – início de outubro/2015, o 

que corrobora com as alegações na inicial. Ou seja, a própria requerida se 

contradiz em seus argumentos. Como o padrão de energia fora danificado, 

por questões técnicas e de segurança é certo que o restabelecimento de 

energia deve ocorrer somente após a instalação de novo padrão, o que 

fez a promovente. Contudo, essa aquisição ocorreu somente em 

16/10/2015, conforme nota de pedido anexado com a inicial. Considerando 

a essencialidade do serviço, e considerando que a parte autora já estava 

há quase quinze dias sem energia, é razoável supor que requereu o 

restabelecimento no mesmo dia da aquisição do padrão, ou no dia 

seguinte. Dessa forma, a demora na religação não fora de 20 dias, mas de 

aproximadamente cinco dias, já que alega ter ocorrido em 22/10, data que 

não fora especificamente impugnada pela promovida. Sendo assim, 

decorreu-se lapso temporal superior a 48 horas, prazo máximo para 

religação em área rural, previsto no art. 176, inciso II da Resolução n. 

414/2010 da ANEEL, restando incontroverso o defeito na prestação dos 

serviços, caracterizado pelo atraso excessivo em restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica à parte promovente. Com relação à 

discussão acerca da ocorrência ou não de danos morais, há que se tecer 

algumas considerações. A promovida invoca a seu favor, o entendimento 

contido no recente acórdão do REsp n. 1.705.314/RS, para afastar a 

condenação em danos de ordem extrapatrimonial ao presente caso. 

Conforme esse julgado, e como a própria promovida argumenta, há que se 

verificar o caso concreto e suas circunstâncias para se concluir pela 

existência de danos morais. E de fato, é o entendimento deste juízo, que 

não presume tais danos apenas com a ocorrência de um determinado fato, 

atendo-se às peculiaridades de cada caso. E por isso mesmo, em que 

pesem os argumentos na contestação, não é possível utilizar o caso 

analisado no referido REsp no caso em testilha. Isto porque ali refere-se a 

uma interrupção de energia por conta de fortes chuvas que assolaram o 

Rio Grande do Sul ocorrido em dezembro/2012. Tal caso se assemelha a 

outras centenas que foram ajuizadas por falta de energia causada por 

essa intempérie, conforme exposto no voto da Min. Relatora. Esse evento 

climático por certo teve proporções que atingiram inúmeros moradores 

daquele Estado, ou de determinada região. Deve então, ser considerado 

um caso excepcional, que foge à normalidade do que comumente 

acontece tratando-se de queda de energia. Ora, embora haja um prazo 

previsto para religar o serviço, essencial que seja, por outro lado releva 

considerar a infinita quantidade de locais ou residências que sofreram 

interrupção de energia por conta do evento climático intenso, não sendo 

razoável pretender que a empresa distribuidora de energia restabelecesse 

o serviço de energia em todos os inúmeros locais atingidos em prazo tão 

exíguo a tanto. Daí porque o STJ entendeu que o período de cinco dias 

sem energia não gerou dano moral no caso julgado, dada a sua 

excepcionalidade. Isso justifica a conclusão que de fato deve-se observar 

o caso concreto e suas circunstâncias ao julgar um pedido de indenização 

por danos morais. Por esta razão é que não se pode utilizar o REsp 

1.705.314 ao presente caso, totalmente distinto do ali julgado, mas apenas 

e tão-somente a advertência acima delineada. Por isso, ainda que no caso 

aqui posto a interrupção ocorreu por evento da natureza, não foi relatado 

qualquer situação calamitosa, de inúmeros moradores da região atingidos, 

a justificar a demora no restabelecimento de energia após a instalação de 

novo padrão. 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 interrupção, e com duração de 

tempo excessiva, fora de qualquer razoabilidade. Ainda que não evitem 

certos transtornos aos consumidores, suspensões por um, dois ou até 

três dias por eventos da natureza, ou falhas técnicas, estão em patamar 

razoável; tanto que a Resolução 414/2010/ANEEL prevê tais prazos 

máximos para restabelecimento de energia. Contudo, ultrapassados esses 

períodos, os transtornos e danos causados restam mais do que 

evidentes, tornando-se, a princípio, danos que derivam do próprio fato 

ocorrido. Portanto, entendo caracterizados os danos morais no presente 

caso, já que a demora no restabelecimento de energia por cerca de cinco 

dias, e portanto, além do prazo de 48 horas, que certamente ocasionou 

transtornos à parte autora por se tratar de serviço essencial, configura 

falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 365 de 678



estas não comprovadas pela parte ré. Nesse sentido: Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO 

MATERIAL MORAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO NA RESIDÊNCIA DO 

AUTOR. PROPRIEDADE RURAL. PRAZO PARA O RELIGAMENTO DE 

ENERGIA NÃO OBSERVADO. DEVER LEGAL DA CONCESSIONÁRIA 

DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ABALO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS 

DISSABORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE 

MERECE REDUÇÃO PARA 2.000,00, POIS QUANTIA QUE SE MOSTRA 

RAZOAVEL A COMPENSAR O ABALO SUPORTADO. DANO MATERIAL 

NÃO COMPROVADO. PROVA PRECÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA O 

EFETIVO PREJUIZO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA 

RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005577598, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015). ENERGIA ELÉTRICA. 

REPARAÇÃO DE DANOS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ÁREA RURAL DE MACHADINHO. DEMORA INJUSTIFICADA NA 

RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRIVAÇÃO 

DE SERVIÇO ESSENCIAL POR CINCO DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 22, PAR. 

ÚNICO DO CDC E ART. 176 DA RESOLUÇÃO 414/2010. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRECEDENTES 

DESTA 2ª TURMA RECURSAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. 

PROVA PRECÁRIA DO PREJUÍZO. (...). A Resolução 414/2010 em seu art. 

176, II determina o prazo de 48 para a religação normal da energia elétrica 

de residências localizadas na área rural, como no caso dos autos. Ficou 

comprovado que a parte autora ficou 96 horas (5 dias) sem energia 

elétrica (depoimentos fls. 29/30). Danos morais configurados. Cabível a 

condenação a título de danos morais em razão da demora injustificada na 

religação (96 horas), o que configura falha na prestação dos serviços, 

nos termos do art. 22, par. único, do CDC. Inconcebível que o autor tenha 

sido privado de serviço essencial de energia elétrica por tempo superior a 

48 horas. A conduta da concessionária ré - não restabelecimento da 

energia elétrica no prazo estabelecido - configura agir ilícito passível de 

reparação. (...) RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005524830, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 28/10/2015). 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 procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a 

data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92612 Nr: 2962-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bauer Scheffer, Joelto Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Considerando que o denunciado Joelton não foi intimado da presente 

audiência, redesigno a solenidade para o dia 12 de março de 2019, às 

17h00. Intimem-se os acusados e as testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83262 Nr: 3702-58.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 .Dessa forma, designo o dia 30 de agosto de 2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.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.Intime-se a defesa do 

réu.Às providências.Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000709-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000709-33.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: MARIA DALVA DA SILVA REQUERIDO: RAIMUNDO DOS 

SANTOS NUNES VISTOS. Analisando a inicial verifico que a parte autora 

não indicou o domicílio e residência do requerido porque estaria ele em 

local incerto e não sabido. Todavia, a teor do que dispõe o §1º, do artigo 

319, do CPC, é possível a parte requerer ao juiz as diligências necessárias 

para obtenção de tal informação. Desta forma, intimem-se a requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sanando a omissão 

apontada ou, ainda, requerendo diligências ao Juízo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 12 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-44.2018.8.11.0025

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:

DOMINGOS ROBERTO CANGUSSU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 
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PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E 

APREENSÃO NO SETOR INDUSTRIAL, NO(S) BAIRRO(S). OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO(S) 

BAIRRO(S) DO MODULO 02. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000438-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SEABRA SOARES (REQUERENTE)

ALEXANDRA SEABRA SOARES (REQUERENTE)

WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES (HERDEIRO)

ALEXANDRA SEABRA SOARES (HERDEIRO)

REJANE SEABRA SOARES (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000438-24.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES, REJANE SEABRA 

SOARES, ALEXANDRA SEABRA SOARES INTERESSADO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL VISTOS. Conforme se infere da inicial, os 

requerentes, ao argumento de não possuírem condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleitearam a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 

219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, bem como da declaração de hipossuficiência, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000669-51.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES 

MADEIRAS LTDA – EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade: 1). Busca e apreensão do veículo 

indicado na missiva e a citação do requerido. 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, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000695-49.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOABE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA 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, 29 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 60,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, NO(S) BAIRRO(S): SÃO JOSÉ OPERÁRIO. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000548-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000548-23.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES 

MADEIRAS LTDA – EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

remeta-se o presente processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a 

estes autos da guia de recolhimento de custas anexa ao Id. 12941673. 

Após, intime-se a parte autora para que nos termos do artigo 260 do CPC, 

complemente a missiva juntando aos autos cópia da petição inicial, da 

decisão liminar, bem como dos instrumentos de mandato carreados ao 

processo originário, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Oportunamente, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade (busca, apreensão e 

citação), 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, servindo cópia desta como mandado e 

oficio, no que couber. Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000751-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000751-82.2018.8.11.0025 

AUTOR: DEBORA HELENA LOPES RÉU: WANDERSON FREIRE VISTOS. 

Como é cediço, apenas o detentor da guarda do infante detém legitimidade 

para pleitear verba alimentar em seu favor. Nesse sentido são os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali[1]: “Mais amplamente, a 

representação do filho pela genitora só se legitima se esta o tiver sob sua 

guarda: não vivendo o filho na companhia da mão, não pode esta pleitear 

alimentos para ele [...] Mas a mão do menos que já não tem a sua guarda, 

ou cessada a menoridade, não tem legitimidade para representa-lo na 

execução de alimentos que lhe seriam devidos.” Portanto, intime-se a 

autora para esclarecer se possui a guarda jurídica do menor, juntando aos 

autos o respectivo termo de guarda, ou, se tratando de guarda de fato, em 

obediência ao princípio da celeridade e economia processual, emende a 

petição inicial formulando o respectivo pedido de guarda, no prazo de 15 

dias, sob pena de improcedência liminar do pedido, nos termos do artigo 

332 do CPC. Cumprida a determinação anterior, tornem os autos conclusos 

para decisão. Às providências. Juína/MT, 12 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Dos Alimentos. 7ª Ed. Revista dos Tribunais, 

São Paulo: 2012, pp. 549 e 701.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 031.252.921-07 (CURADOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 1000772-58.2018.811.0108 

REQUERENTE: Luciano Soares de Oliveira REQUERIDO: Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS AÇÃO PREVIDENCIÁRIA VISTOS. Cuida-se de 

ação previdenciária para conversão de benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez. Consoante decisão prolatada no RE 631240, 

ante a repercussão geral da matéria, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo 

para as ações previdenciárias, criando regras de transição para os 

processos em andamento, resultando nas seguintes interpretações: a) 

Não haverá extinção do feito por ausência de pedido administrativo nas 

ações ajuizadas em juizados itinerantes, pois os juizados percorrem os 

locais onde não há agencia do INSS). b) Quando o INSS já tiver 

apresentado contestação de mérito, no curso do processo judicial, fica 

mantido o trâmite. c) As demais ações judiciais deverão ficar sobrestadas 

e o requerente do benefício ser intimado para dar entrada no pedido junto 

ao INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito. Uma 

vez comprovado o requerimento administrativo, a autarquia será intimada 

para no prazo de 90 (noventa) dias, manifestar-se. d) Acolhido o pedido 

administrativo, ou caso ele não puder ser analisado por motivo atribuível 

ao próprio requerente, a ação é extinta. Caso contrario, fica caracterizado 

o interesse de agir, devendo dar prosseguimento ao pedido judicial da 

parte. A data do início do benefício é computada do início do processo 

judicial. Nesses moldes, determino a suspensão processual pelo prazo de 

60 (sessenta) dias para que a parte requerente providencie o 

requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez perante o INSS, 

comprovando documentalmente a negativa do requerimento, não sendo 

aceito mera comprovação de agendamento, sob pena de extinção do feito. 

Após, cumpridas tais determinações, conclusos para deliberações. 

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC. Às providências. Juína/MT, 15 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134769 Nr: 5664-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA - AJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-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, mais honorários da sucumbência 

arbitrados em 10% do valor atualizado do débito exequendo.Publique-se. 

Transitada em julgado, arquive-se os autos de cod. 134769 e libere-se em 

favor do credor o valor penhorado, determinando que apresente a 

atualização do remanescente, pena de extinção da demanda 

executiva.Juína (MT), 20 de julho de 2.018. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119588 Nr: 1139-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos 

Ltda.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96103 Nr: 4483-64.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA, NIRLEI DE FÁTIMA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 118/120: "Vistos, etc. Trata-se de ação de arbitramento 

de honorários advocatícios derivados de múnus público desempenhado 

pelos autores, que alegadamente teriam sido nomeados como defensores 

dativos de Clarindo Rodrigues dos Santos, na ação penal nº 84/2007 (cod. 

39136), que tramitou perante a 2ª Vara desta Comarca. [...] Por todo o 

exposto, Julgo Parcialmente Procedente a pretensão verbalizada na inicial, 

para arbitrar e condenar o Estado de Mato Grosso a pagar à Nirlei de 

Fátima Franco, a importância de R$ 7.172,08, equivalente a 8 URHs, pelos 

atos processuais praticados na ação penal de cod. 39136, tramitada na 2ª 

Vara de Juína/MT, na condição de defensora dativa do réu daquele feito, 

refutando o pedido requestado pelo outro demandante, à míngua de prova 

de sua atuação como advogado dativo nomeado pelo juízo na aludida 

demanda. Ante a sucumbência recíproca, fixo os ônus sucumbenciais da 

seguinte maneira: (a) 30% do total das custas processuais pelo autor 

vencido (1º requerente); (b) 70% das custas pelo Estado de MT. Fixo a 

verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

do qual serão devidos honorários nas seguintes proporções: 70% do 

montante total deverá ser pago pelo Estado de MT em favor da causídica 

que demandou em causa própria, e 30% do quantum arbitrado serão 

devidos à PGE/MT, às custas do 1º requerente. Transitada em julgado a 

decisão, havendo pedido expresso dê-se início ao cumprimento de 

sentença. Em caso de inação, arquive-se até provocação da parte 

interessada ou prescrição do crédito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134769 Nr: 5664-61.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA - AJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 37/38: "V I S T O S, etc. Trata-se de embargos à 

execução, vertidos pela executada na ação de execução fiscal movida 

pelo ente municipal, por meio da qual e de modo resumido afirma estar o 

crédito tributário fulminado pela prescrição, porque entre a data de sua 

inscrição e o ajuizamento da ação executiva decorreu prazo superior ao 

quinquênio previsto no art. 174 do CTN, extinguindo-se assim a pretensão 

creditícia e o próprio direito ao crédito, já que em matéria tributária 

prescrição e decadência são causas que extinguem o direito e não 

somente a pretensão. [...] 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, mais 

honorários da sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado do 

débito exequendo. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se os 

autos de cod. 134769 e libere-se em favor do credor o valor penhorado, 

determinando que apresente a atualização do remanescente, pena de 

extinção da demanda executiva."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55935 Nr: 2216-27.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FERREIRA DA CRUZ, NIRLEI DE FÁTIMA 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 11.892-A, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:OAB/MT 9.303, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:OAB/MT 10.827, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELÍCIO - 

OAB:OAB/MT 13.161, LUCAS OSVIANI - OAB:OAB/MT 13920, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:OAB/MT 3.946, THIAGO FRANÇA 

CABRAL - OAB:OAB/MT 11.584

 DECISÃO FL. 142: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Primeiramente, DETERMINO a 

redistribuição dos autos, para que conste como cumprimento da sentença. 

Intime-se a parte requerida para pagar, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 

6.457,99 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove 

centavos) nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) do valor devido."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 1493-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME CUBATÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, ROBERTO 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ERENO ANTONIOL - 

OAB:OAB/SP 328.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Diretamente ao ponto: a deprecata endereçada pelo juízo da execução 

foi específica em sua finalidade e, inclusive previu que, eventual omissão 

do devedor na indicação de bens do patrimônio ou seu paradeiro, 

suscitaria a aplicação de multa sancionatória pecuniária de 20%, o que 

afasta o cabimento de qualquer outra medida dessa natureza, mormente 

porque a competência para o ato é do juízo originário.Frise-se, por 

oportuno, que o direito de circulação do bem pode ser bloqueado pelo 

sistema RENAJUD, o mesmo valendo aos semoventes alegadamente 

transferidos fraudulentamente, imóveis, etc.Diga-se que a bem da 

verdade, a solvabilidade da execução depende muito mais da discussão 

das eventuais situações de fraude contra credor/fraude à execução, do 

que a constrição dos parcos bens que o devedor ainda não se desfez, 

não sendo producente e nem eficaz a insistência em medidas meramente 

retaliativas que não trarão ao crédito a garantia que ele necessita para ser 

satisfeito.Portanto, rejeito o pedido de aplicação de medidas 

sancionatórias atípicas ao devedor, e determino seja ele novamente 

intimado a indicar, em 24h, onde se encontra a camionete GM/S-10 

registrada como de seu patrimônio, pena de incidência da multa verberada 

na decisão deprecada (art. 774 NCPC).Cumprido o ato, devolva-se a 

deprecada, oficiando-se de imediato ao juízo deprecante, a fim de 

responder a missiva de fl. 78, salientando que: (i) o devedor foi citado e 

intimado da execução e da penhora de dinheiro, bem como do bloqueio de 

ativos financeiros; (ii) os semoventes constritos, estão descritos às fl. 

81/82 da deprecata, e somente não foram remetidos a este juízo, pela 

insistência do exequente em postergar o cumprimento da 

missiva.CUMPRA-SE servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, 

no que couber.Cumprido o ato deprecado, DEVOLVA-SE ao juízo de 

origem com as nossas homenagens.Às providências.Juína/MT, 24 de julho 

de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39701 Nr: 3624-58.2007.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANÍZIO RIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, diante do trânsito em julgado do acórdão às fls.228, bem 

como o decurso de prazo para as partes manifestarem nos autos, 

impulsiono o presente feito ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93609 Nr: 1751-13.2013.811.0025

 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: SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1751-13.2013.811.0025 (Código nº: 93609)

Inventariante: Sebastiana da Silva Bispo

Inventariado: Espólio de Jerôncio do Nascimento Bispo

VISTOS, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o feito se arrasta sem solução 

eficaz pela evidente incapacidade/desinteresse da parte em ultimar os 

atos necessários ao desempenho integral do múnus público que é 

confiado ao inventariante como representante judicial da massa de bens 

da herança.

Desse modo, visando imprimir celeridade e tornar o feito útil à finalidade 

que se propõe, determino: (a) proceda a inventariante as últimas 

declarações, incluindo no projeto/esboço de partilha todos os bens, 

direitos e dívidas deixados pelo de cujus, inclusive os relativos à pessoa 

jurídica que só veio a ser ‘descoberta’ nos estertores da tramitação 

processual; (b) apresente o esboço da partilha com a anuência efetiva 

dos herdeiros, porque apesar de anunciada, não existe prova dela nos 

autos; (c) comprove a quitação dos eventuais débitos tributários 

existentes, em especial com relação à Fazenda Pública Estadual, porque 

aparentemente há dívidas dos veículos inventariados e custas/taxas para 

a baixa efetiva da empresa aberta e cujo rol de sócios contemplava o de 

cujus.

Fixo prazo de 15 dias, improrrogáveis, para atendimento das 

determinações aqui assinaladas, pena de substituição da inventariante por 

auxiliar do juízo e ultimação da divisão de bens no interesse público, 

ignorando-se as eventuais convenções dos herdeiros, exatamente pelo 

escancarado desinteresse em alcançar resultado eficaz ao procedimento 

de partilha dos bens do espólio.

Intime-se.

Às providências.

Juína (MT), 25 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105026 Nr: 44-39.2015.811.0025

 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: AMOS SILVA ALMEIDA, CARMERINA CELAINE DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 44-39.2015.811.0025 (Código: 105026)

Requerentes: Amos Silva Almeida e Carmerina Celaine de Campos

Interessada: J.C. de A.

Alvará Judicial

Vistos,

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária iniciado há mais de 3 

anos e que até o presente momento não encontrou seu desiderato, e por 

meio do qual, os genitores da menor Julia Campos de Almeida, legítima 

proprietária de bem imóvel lavrado em seu nome e averbado em registro 

imobiliário, perseguem a autorização judicial para alienar o bem de 

propriedade da filha, alegadamente por mudanças de cidade, 

primeiramente de Juína/MT para Vilhena/RO e depois no caminho inverso.

Em verdade, do folhear dos autos se constata com grande facilidade que 

os pais da criança já negociaram os imóveis inúmeras vezes, mesmo sem 

autorização alguma, sendo que conforme consta da última informação 

trazida aos autos, atualmente estão residindo novamente em Juína/MT e 

adquiriram outra casa, cujas fotos se acham acostadas às fl. 46/48.

Assim, porque não lhes cabe alienar e adquirir bens da propriedade da 

infante, aleatoriamente, determino que: (i) procedam a juntada de certidão 

de bens imóveis em nome da filha do casal, inclusive com as eventuais 

alienações e negócios jurídicos que tenham sido realizados; (ii) em 

demonstrando que o imóvel original ainda está em nome da criança, 

promovam a juntada de avaliação imobiliária dele e deste que agora se 

pretende seja substituído, no prazo de 15 dias, pena de extinção da ação 

e indeferimento da pretensão.

Se cumprida a ordem judicial, vistas ao MP e empós conclusos para 

sentença.

Às providências.

Juína/MT, 25 de julho de 2.018.

FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100461 Nr: 1710-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 

DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 04. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138638 Nr: 2491-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO DE ALMEIDA AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Ante o exposto, não havendo FATO NOVO, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva ora formulado.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao 

Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, INFORME os motivos da não permissão da entrada 

das muletas do acusado na cela, o qual depende para 

locomoção.INTIME-SE à Defesa para apresentar defesa preliminar, no 

prazo legal e CONCLUSOS para deliberação.CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103199 Nr: 3954-11.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação do (a) advogado (a) da ré para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, DEBORA SALDANHA, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 84.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138638 Nr: 2491-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO DE ALMEIDA AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR CRISTIANO ZANDONÁ, PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2293-31.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu GILMAR DE OLIVEIRA 

SANTOS , (.. ) 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;05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN;06) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo 

em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Welinton José Serpa Gil 

nomeado para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 03 URH. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, 

da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. EXPEÇA-SE a 

certidão determinada em f. 73 P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 12:30.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000209-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para manifestar 

acerca do decurso de prazo registrado no Evento 15547938, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PADILHA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que manifeste-se quanto a Certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, bem como ofereça endereço atualizado nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIS RIGODANZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER OAB - PR22617 (ADVOGADO)

MARCELLE RIGODANZO MOCHA OAB - PR81554 (ADVOGADO)

 

Certifico que a Contestação retro apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001342-78.2017.8.11.0025. REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, V I S 

T O S, A reclamada insurge-se nos autos contra o ato citatório, alegando 

sua nulidade, porque teria cadastrado junto ao TJMT endereço unificado 

para recebimento de citações e intimações (expediente 

0113365-30.2015.811.0000) o que não foi observado pela secretaria, que 

fez constar na carta de citação endereço diverso do informado. Aduz, 

ainda, não ter sido respeitado o prazo mínimo para citação nos termos do 

art. 334, do CPC. Quanto a arguição que não fora observado o endereço 

cadastrado junto ao TJMT, verifico que não assiste razão a reclamada, 

porque não obstante a obediência ao regramento estabelecido no 

Provimento nº 38/2013-CGJ que trata sobre a possibilidade de cadastro 

das instituições públicas e privadas com número elevado de demandas 

junto ao Departamento de Apoio aos Juizados Especiais – DAJE, a fim de 

serem citadas e intimadas eletronicamente, seja a medida de regra, tal 

inobservância, por si só, não é capaz de induzir a nulidade do ato citatório. 

Analisando o feito, verifica-se que apesar de não ter sido realizada a 

citação por meio eletrônico, conforme orientação do Provimento nº 

38/2013 – CGJ, é fato que a empresa-ré foi devidamente citada no 

endereço constante na carta de citação e, que, não há informações de 

que não é sediada no local da entrega da citação, tanto é, que aportou 

manifestação nos autos. O ENUNCIADO 5 do FONAJE dispõe que: A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Logo, se a 

citação foi endereçada para uma das sedes da reclamada e foi recebida 

por pessoa devidamente identificada, como se denota do AR de id. 

11132392, não há que se falar em nulidade. No tocante ao prazo entre a 

citação e a data da audiência de conciliação, importante lembrar, que no 

microssistema dos Juizados Especiais, a parte demandada não está 

obrigada a apresentar defesa na audiência preliminar, que tem por objetivo 

apenas tentar conciliar as partes sobre o objeto da lide. Além disso, a 

aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Civil está 

condicionada à sua compatibilidade com as peculiaridades do processo 

nos Juizados Especiais. Doutra banda, é certo que a norma prevista no 

art. 334 do CPC não é compatível com as particularidades dos Juizados 

Especiais, por reptar o princípio da celeridade e não levar em 

consideração a simplicidade dos processos que neles tramitam. A Turma 

Recursal do TJMT editou a Súmula 19 que dispõe: SÚMULA 19: O prazo 

mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 

12/09/2017). Deste modo, não há parâmetros para justificar a observância 

da antecedência mínima de vinte dias da citação para a audiência de 

conciliação. Entretanto, mesmo entendendo que não se aplica o preceito 

de 20 (vinte) dias previsto no CPC, tenho que a parte ré deve ser citada e 

intimada para audiência preliminar com antecedência mínima para que pelo 

menos possa nela comparecer, o que, não aconteceu no caso em análise, 

pois a reclamada recebeu a citação dia 04.12.2017, ou seja, três dias 

depois da data prevista para audiência conciliatória (01.12.2017). Não 

obstante, ter sido a ré intimada após a data agendada para audiência 

preliminar, calha pontuar, que este fato não lhe trouxe nenhum prejuízo, 

até porque na data do ato inexistia nos autos comprovante da sua efetiva 

citação, o que impossibilitou a realização da audiência conciliatória e, 

ainda, conforme a previsão do Enunciado 10 do FONAJE a peça 

contestatória pode ser apresentada até a audiência de instrução e 

julgamento, o que desarma eventual tese levantada sobre cerceamento de 

defesa. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de nulidade do ato citatório e, 

consequentemente, determino que agende-se nova data para realização 

da audiência de conciliação. Intimem-se as partes. Sem prejuízo, 

retifique-se o polo passivo para fazer constar CLARO S.A.. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010425-67.2015.8.11.0025

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:

RUBENS DOMINGOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 13:20H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-32.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G L G DE MELO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010492-32.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: G L G DE MELO - ME VISTOS. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se 

de execução de título extrajudicial aviada pelo Comercial de Peças Nello 

Ltda em face de Solutech Manutenção Indusstrial - GLG de Mello-ME, 

distribuída em 28.11.2015. Compulsando os autos, nota-se que a demanda 

se arrasta por mais de dois anos sem sequer ter iniciada a angularização 

da relação processual, isso porque, desde o início da ação o demandado 

não é localizado para citação e, apesar do exequente sempre indicar 

endereços “novos”, todas as diligências restaram frustradas. Vale dizer: 

foi tentada a citação do executado em pelo menos 7 (sete) endereços 

diferentes, sendo que a primeira delas por meio postal e as demais por 

oficial de justiça, conforme se infere dos documentos de id’s. 1920409, 

1920412, 4790666, 9128349, 9426432, 10035249 e 11558289. A Lei de 

regência do procedimento sumaríssimo, que deveria ser simplificado e 

informal, exatamente porque se destina a um processo mais célere, 

enxuto, cuja cognição deve se realizar de modo sumário, amainando os 

rigores formais do processo de cognição exauriente, prevê que não 

localizado o devedor ou bens passíveis de constrição a execução será 

extinta, colha-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] 

Se não bastasse isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são 

circunstâncias frontalmente opostas aos princípios da celeridade e 

simplicidade, que norteiam os processos que tramitam nos Juizados 

Especiais. Ademais, é dever de o autor indicar o atual e correto endereço 

do devedor, no caso presente, mesmo depois de 7 indicações e quase 

três anos de tramite o executado ainda não foi citado, não restando outra 

alternativa senão a extinção do feito, sob pena de eternização camuflada 

da demanda em questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, 

já que é vedada citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o 

princípio da razoável duração do processo tem destaque especial nos 

processos regidos pela Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela 

ausência de indicação correta do endereço do executado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO 

DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS 

QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO 

SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 24/11/2016) SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS 

TENTADAS – REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA 

(TJSP; Recurso Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): 

Patricia de Assis Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, 

Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada 

disso fosse convincente, da análise das dezenas de ações executórias 

propostas pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio 

de Materiais de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no 

SIMPLES federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios 

comuns em ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria 
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legitimação ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem 

perante os Juizados Especiais, na medida em que a extensão da 

legitimidade ad causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um 

escopo específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não 

deve servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei 

nº 9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de 

"juizado especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor 

de empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro nos art. 51, II c.c. art. 

53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-13.2015.8.11.0025

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:

GERSON PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010157-13.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: GERSON PEREIRA DA 

COSTA VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial aviada pelo VS Comércio de Materiais de Construção Ltda em 

face de Gerson Pereira da Costa, distribuída em 29.04.2015. Compulsando 

os autos, nota-se que a demanda se arrasta por mais de três anos sem 

sequer ter iniciada a angularização da relação processual, isso porque, 

desde o início da ação o demandado não é localizado para citação e, 

apesar do exequente sempre indicar endereços “novos”, todas as 

diligências restaram frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação do 

executado por oficial de justiça em pelo menos 5 (cinco) endereços 

diferentes, conforme se infere das certidões de id’s. 1915500, 3655961, 

5032619, 8683279 e 11522959. A Lei de regência do procedimento 

sumaríssimo, que deveria ser simplificado e informal, exatamente porque 

se destina a um processo mais célere, enxuto, cuja cognição deve se 

realizar de modo sumário, amainando os rigores formais do processo de 

cognição exauriente, prevê que não localizado o devedor ou bens 

passíveis de constrição a execução será extinta, colha-se: Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] Se não bastasse 

isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são circunstâncias 

frontalmente opostas aos princípios da celeridade e simplicidade, que 

norteiam os processos que tramitam nos Juizados Especiais. Ademais, é 

dever de o autor indicar o atual e correto endereço do devedor, no caso 

presente, mesmo depois de 5 indicações e mais de três anos de tramite o 

executado ainda não foi citado, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito, sob pena de eternização camuflada da demanda em 

questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, já que é vedada 

citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o princípio da razoável 

duração do processo tem destaque especial nos processos regidos pela 

Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela ausência de indicação 

correta do endereço do executado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO 

DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL 

COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 

9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/11/2016) 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS TENTADAS – 

REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA (TJSP; Recurso 

Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): Patricia de Assis 

Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - 

Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada disso fosse 

convincente, da análise das dezenas de ações executórias propostas 

pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio de Materiais 

de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no SIMPLES 

federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios comuns em 

ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria legitimação 

ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem perante os 

Juizados Especiais, na medida em que a extensão da legitimidade ad 

causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um escopo 

específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não deve 

servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei nº 

9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de "juizado 

especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor de 

empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro nos art. 51, II c.c. art. 

53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-12.2016.8.11.0025

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:

MAURICIO DE BONFIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010116-12.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: MAURICIO DE BONFIN 

VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial aviada 

pelo VS Comércio de Materiais de Construção Ltda em face de Maurício de 

Bonfim, distribuída em 13.04.2016. Compulsando os autos, nota-se que a 

demanda se arrasta por mais de dois anos sem sequer ter iniciada a 

angularização da relação processual, isso porque, desde o início da ação 

o demandado não é localizado para citação e, apesar do exequente 

sempre indicar endereços “novos”, todas as diligências restaram 

frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação do executado por oficial de 

justiça em pelo menos 4 (quatro) endereços diferentes, conforme se 

infere das certidões de id’s. 1922503, 7312280, 10206168, e 11557907. A 

Lei de regência do procedimento sumaríssimo, que deveria ser simplificado 

e informal, exatamente porque se destina a um processo mais célere, 

enxuto, cuja cognição deve se realizar de modo sumário, amainando os 

rigores formais do processo de cognição exauriente, prevê que não 

localizado o devedor ou bens passíveis de constrição a execução será 

extinta, colha-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] 

Se não bastasse isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são 

circunstâncias frontalmente opostas aos princípios da celeridade e 

simplicidade, que norteiam os processos que tramitam nos Juizados 

Especiais. Ademais, é dever de o autor indicar o atual e correto endereço 

do devedor, no caso presente, mesmo depois de 4 indicações e pouco 

mais de 2 anos de tramite o executado ainda não foi citado, não restando 

outra alternativa senão a extinção do feito, sob pena de eternização 

camuflada da demanda em questão, ainda sem triangulação processual 

estabilizada, já que é vedada citação ficta nos Juizados Especiais. Além 

disso, o princípio da razoável duração do processo tem destaque especial 
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nos processos regidos pela Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado 

pela ausência de indicação correta do endereço do executado. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO 

DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS 

QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO 

SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 24/11/2016) SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS 

TENTADAS – REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA 

(TJSP; Recurso Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): 

Patricia de Assis Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, 

Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017). 

Nada disso fosse convincente, da análise das dezenas de ações 

executórias propostas pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e 

V.S. Comércio de Materiais de Construção - ME, não obstante estejam 

enquadradas no SIMPLES federal, pertencem a um mesmo grupo 

econômico, com sócios comuns em ambas sociedades empresariais, o 

que faz duvidosa a própria legitimação ativa das "sociedades 

microempresárias" para demandarem perante os Juizados Especiais, na 

medida em que a extensão da legitimidade ad causam realizada pelo art. 

74 da L.C. nº 123/2006 tem um escopo específico, ou seja, é voltada a 

uma finalidade própria, que não deve servir a usos inadequados do 

procedimento sumaríssimo porque a ei nº 9.099/95 não se presta a servir 

de uma espécie diferenciada de "juizado especial de execuções de títulos 

extrajudiciais emitidos em favor de empresas cadastradas no SIMPLES", o 

que, aparentemente vem acontecendo no caso em tela, nonde 

diuturnamente as sociedades suso mencionadas se valem da facilidade do 

rito procedimental e de sua gratuidade, para executar clientes, pessoas 

físicas ou jurídicas, como se a finalidade dos JECs fosse essa Pelo 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com 

fulcro nos art. 51, II c.c. art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na 

forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. 

Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARQUES MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010488-92.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: GILMARQUES MACEDO VISTOS. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se 

de execução de título extrajudicial aviada pelo Comercial de Peças Nello 

Ltda em face de Gilmarques Macedo, distribuída em 28.11.2015. 

Compulsando os autos, nota-se que a demanda se arrasta por mais de 

dois anos sem sequer ter havido a angularização da relação processual, 

isso porque, desde o início da ação o demandado não é localizado para 

citação e, apesar do exequente sempre indicar endereços “novos”, todas 

as diligências restam frustradas. Vale dizer: foi tentada a citação do 

executado por oficial de justiça em pelo menos 5 (cinco) endereços 

diferentes, conforme se infere das certidões de id’s. 1920471, 4175376, 

9601756, 9927884 e 11580895. A Lei de regência do procedimento 

sumaríssimo, que deveria ser simplificado e informal, exatamente porque 

se destina a um processo mais célere, enxuto, cuja cognição deve se 

realizar de modo sumário, amainando os rigores formais do processo de 

cognição exauriente, prevê que não localizado o devedor ou bens 

passíveis de constrição a execução será extinta, colha-se: Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [g.n.] Se não bastasse 

isso, a longa tramitação e a dificuldade de citação são circunstâncias 

frontalmente opostas aos princípios da celeridade e simplicidade, que 

norteiam os processos que tramitam nos Juizados Especiais. Ademais, é 

dever de o autor indicar o atual e correto endereço do devedor, no caso 

presente, mesmo depois de 5 indicações e quase três anos de tramite o 

executado ainda não foi citado, não restando outra alternativa senão a 

extinção do feito, sob pena de eternização camuflada da demanda em 

questão, ainda sem triangulação processual estabilizada, já que é vedada 

citação ficta nos Juizados Especiais. Além disso, o princípio da razoável 

duração do processo tem destaque especial nos processos regidos pela 

Lei n. 9.099/95, cujo rito já está desvirtuado pela ausência de indicação 

correta do endereço do executado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA 

EXEQUENTE DO CORRETO ENDEREÇO DA EXECUTADA. FRUSTRAÇÃO 

DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL 

COM A CELERIDADE E SIMPLICIDADE DO SISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS.SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ARTIGO 53, §4º, DA LEI Nº 

9.099/1995. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006257125, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/11/2016) 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS TENTADAS – 

REQUERIDO NÃO ENCONTRADO – SENTENÇA MANTIDA (TJSP; Recurso 

Inominado 0001280-84.2013.8.26.0152; Relator (a): Patricia de Assis 

Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - 

Itapecerica da Serra; Foro de Piracicaba - 6ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 22/10/2017) Nada disso fosse 

convincente, da análise das dezenas de ações executórias propostas 

pelas empresas Auto Peças Nello Ltda. - EPP e V.S. Comércio de Materiais 

de Construção - ME, não obstante estejam enquadradas no SIMPLES 

federal, pertencem a um mesmo grupo econômico, com sócios comuns em 

ambas sociedades empresariais, o que faz duvidosa a própria legitimação 

ativa das "sociedades microempresárias" para demandarem perante os 

Juizados Especiais, na medida em que a extensão da legitimidade ad 

causam realizada pelo art. 74 da L.C. nº 123/2006 tem um escopo 

específico, ou seja, é voltada a uma finalidade própria, que não deve 

servir a usos inadequados do procedimento sumaríssimo porque a ei nº 

9.099/95 não se presta a servir de uma espécie diferenciada de "juizado 

especial de execuções de títulos extrajudiciais emitidos em favor de 

empresas cadastradas no SIMPLES", o que, aparentemente vem 

acontecendo no caso em tela, nonde diuturnamente as sociedades suso 

mencionadas se valem da facilidade do rito procedimental e de sua 

gratuidade, para executar clientes, pessoas físicas ou jurídicas, como se 

a finalidade dos JECs fosse essa. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro nos art. 51, II c.c. art. 

53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. P. I. C. Às Providências. Juína/MT, 23 de julho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIRTO PEDROZA DIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA SE 

MANIFESTAR SOBRE O AR NEGATIVO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARETH PAIXAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACHADO COLELA MACIEL OAB - DF16760 (ADVOGADO)

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO)

JOAO PAULO DA COSTA BRUCE JUNIOR OAB - PR31158 (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000777-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NAZARETH PAIXAO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de ação INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

interposta por NAZARETH PAIXÃO SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Deixo de apreciar a tutela de urgência e adentro direto ao 

ponto. Alega a reclamante que no mês de julho de 2016 solicitou a 

transferência do Combo (internet, e linha telefônica) para o seu novo 

endereço, sendo informado que naquela localidade a empresa não 

possuía condições técnicas para o cabeamento dos serviços oferecidos. 

Diante da impossibilidade de manter os serviços contratados, solicitou o 

cancelamento da assinatura, porém não alcançou sucesso, ao passo que 

continuou a receber faturas de prestação de serviço que já não mais 

utilizava, referentes ao endereço anterior. Aduz que somente após 

04(quatro) meses logrou êxito em cancelar o pacote. Ocorre que 

reclamada teria inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como 

decorrência de multa por quebra de fidelidade e as faturas dos meses de 

(Agosto, Setembro e Outubro) Requereu a exclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes e indenização por danos morais. Em defesa, a ré arguiu a 

licitude da multa por quebra da clausula de fidelização, sustentando a 

legalidade das cobranças após o cancelamento. De qualquer sorte, 

importante esclarecer alguns aspectos. No caso em apreço, a inscrição 

negativa advém de afirmativa de que a autora não atendeu ao contratado, 

resultando débitos de taxa de quebra de fidelidade Compulsados os autos, 

verifica-se que no mês de julho de 2016 a autora solicitou o cancelamento 

dos serviços em razão da ausência de condições técnicas da empresa ré 

para disponibilização dos serviços no seu novo endereço. Fica claro que 

RECLAMADA não disponibilizava os serviços no novo endereço da 

consumidora em virtude da ausência de cabeamento na localidade. Diante 

disso, a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada que 

não tinha condições técnicas de oferecer a prestação de serviços no 

novo endereço, não sendo razoável exigir que o consumidor permaneça 

no local em que residia quando da contratação ou que, em caso de 

mudança, se limite a procurar locais onde a ré presta serviços, o que 

configura abusividade. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso 

similar desta Turma Recursal: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 1. No 

presente, a parte autora requisitou a transferência de endereço de sua 

assinatura, o que foi impossível, diante da inviabilidade técnica da nova 

localidade. Dessa forma, restou rescindido o contrato, vindo a ré a 

inscrever o nome do autor em lista de maus pagadores pela quebra de 

fidelidade. 2. Cobrança da multa de fidelidade, nas condições narradas, 

que não figura como razoável, porquanto fundada não na vontade do 

autor, mas sim nas dificuldades técnicas enfrentadas pela própria ré. A 

rescisão se deu por causa imputável à demandada. 3. Cobrança indevida. 

Uma vez que inexistente o inadimplemento, torna-se indevido o cadastro 

do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a ensejar reparação por 

danos morais. 4. Quantum arbitrado (R$5.100,00) que não comporta 

redução, por mostrar-se de acordo com o patamar habitualmente fixado 

pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002905222, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 16/12/2010). 

Acresço, por outro lado, que a cláusula de fidelização na espécie se 

mostra claramente abusiva. Com efeito, em contrato que perdurou a muitos 

anos, não se justifica a imposição de prazo mínimo para rescisão. Ora, a 

fidelização se justifica para amparar a prestadora de serviços diante da 

possibilidade de rescisão contratual em espaço curto de tempo, de forma 

que não receba contraprestação mínima a justificar a contratação. 

Todavia, no caso em apreço, a cobrança da multa rescisória representa 

exercício abusivo da posição contratual, afinal a causa geradora do 

cancelamento foi a insuficiência de estrutura da prestadora de serviços 

na cidade para a qual se mudou a consumidora, frise-se, por motivos 

laborais e não por capricho ou conveniência pessoal. Tal prática, então, é 

abusiva, eis que não há justificativa financeira nem legal a justificar a 

imposição da sanção contratualizada. Dessa forma, indevida a inscrição 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, porquanto, indevida, 

ao menos em parte, a cobrança da multa rescisória, ainda que, 

aparentemente, existisse débito quanto aos meses anteriores ao 

desfazimento da avença (agosto a outubro de 2016). Vale dizer: a 

cobrança do débito existente era e é direito do credor, que ao assim agir 

está no ambito do exercício regular de uma prerrogativa legal/contratual. 

Entretanto, ao exigir o pagamento de multa contratual não devida, e 

cumulá-lo com as outras parcelas impagas e daí negativar a dívida 

integralmente, incidiu a demandada em ato ilícito e desse modo assume o 

dever de indenizar os prejuízos que dele decorram. Destarte, a falha na 

prestação do serviço restou evidenciada, agravada, ademais, pelo 

descaso e a ineficiência da requerida em solucionar o problema levantado 

pela consumidora, que somente na 4ª tentativa, da irritante situação que é 

o atendimento remoto e robotizado dispensado pelos call-centers, acabou 

por conseguir uma resposta da fornecedora dos serviços e mesmo assim, 

negativa. Nesse contexto, os danos morais vêm representados por todo 

dissabor que experimentou a parte reclamante ao receber cobrança por 

dívida inexistente, ao não ser atendida a tempo e de forma eficiente pelo 

serviços de atendimento ao cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada 

em bancos de dados de restrição ao crédito por algo indevido. Noutros 

dizeres: dano moral passível de indenização é a lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial que se acha contido no plexo de direitos da personalidade 

reconhecidos pelo Direito, seja o positivo, seja o Natural, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem, ou, ainda, o chamado 

direito ao tempo útil/livre. Sobre o tema: "situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se vêem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas de 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles 

famosos casos de call center em que se espera durante 30 minutos ou 

mais, sendo transferido de um atendente para outro. Nesses casos, 

percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 

atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para 

resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu 

tempo livre” (Leonardo de Medeiros Garcia, Direito do Consumidor Código 

Comentado e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói/RJ, Editora Impetus, 2010, p. 

67) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 
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está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Ju”stiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)

(grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 ( Quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, e ainda, a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes sobre pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 ( trezentos reais), bem como declaro INEXISTENTE OS 

DEBITOS referente à multa de fidelização. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Juína- MT 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000777-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NAZARETH PAIXAO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de ação INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

interposta por NAZARETH PAIXÃO SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Deixo de apreciar a tutela de urgência e adentro direto ao 

ponto. Alega a reclamante que no mês de julho de 2016 solicitou a 

transferência do Combo (internet, e linha telefônica) para o seu novo 

endereço, sendo informado que naquela localidade a empresa não 

possuía condições técnicas para o cabeamento dos serviços oferecidos. 

Diante da impossibilidade de manter os serviços contratados, solicitou o 

cancelamento da assinatura, porém não alcançou sucesso, ao passo que 

continuou a receber faturas de prestação de serviço que já não mais 

utilizava, referentes ao endereço anterior. Aduz que somente após 

04(quatro) meses logrou êxito em cancelar o pacote. Ocorre que 

reclamada teria inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como 

decorrência de multa por quebra de fidelidade e as faturas dos meses de 

(Agosto, Setembro e Outubro) Requereu a exclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes e indenização por danos morais. Em defesa, a ré arguiu a 

licitude da multa por quebra da clausula de fidelização, sustentando a 

legalidade das cobranças após o cancelamento. De qualquer sorte, 

importante esclarecer alguns aspectos. No caso em apreço, a inscrição 

negativa advém de afirmativa de que a autora não atendeu ao contratado, 

resultando débitos de taxa de quebra de fidelidade Compulsados os autos, 

verifica-se que no mês de julho de 2016 a autora solicitou o cancelamento 

dos serviços em razão da ausência de condições técnicas da empresa ré 

para disponibilização dos serviços no seu novo endereço. Fica claro que 

RECLAMADA não disponibilizava os serviços no novo endereço da 

consumidora em virtude da ausência de cabeamento na localidade. Diante 

disso, a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada que 

não tinha condições técnicas de oferecer a prestação de serviços no 

novo endereço, não sendo razoável exigir que o consumidor permaneça 

no local em que residia quando da contratação ou que, em caso de 

mudança, se limite a procurar locais onde a ré presta serviços, o que 

configura abusividade. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso 

similar desta Turma Recursal: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 1. No 

presente, a parte autora requisitou a transferência de endereço de sua 

assinatura, o que foi impossível, diante da inviabilidade técnica da nova 

localidade. Dessa forma, restou rescindido o contrato, vindo a ré a 

inscrever o nome do autor em lista de maus pagadores pela quebra de 

fidelidade. 2. Cobrança da multa de fidelidade, nas condições narradas, 

que não figura como razoável, porquanto fundada não na vontade do 

autor, mas sim nas dificuldades técnicas enfrentadas pela própria ré. A 

rescisão se deu por causa imputável à demandada. 3. Cobrança indevida. 

Uma vez que inexistente o inadimplemento, torna-se indevido o cadastro 

do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a ensejar reparação por 

danos morais. 4. Quantum arbitrado (R$5.100,00) que não comporta 

redução, por mostrar-se de acordo com o patamar habitualmente fixado 

pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002905222, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 16/12/2010). 

Acresço, por outro lado, que a cláusula de fidelização na espécie se 

mostra claramente abusiva. Com efeito, em contrato que perdurou a muitos 

anos, não se justifica a imposição de prazo mínimo para rescisão. Ora, a 

fidelização se justifica para amparar a prestadora de serviços diante da 

possibilidade de rescisão contratual em espaço curto de tempo, de forma 

que não receba contraprestação mínima a justificar a contratação. 

Todavia, no caso em apreço, a cobrança da multa rescisória representa 

exercício abusivo da posição contratual, afinal a causa geradora do 

cancelamento foi a insuficiência de estrutura da prestadora de serviços 

na cidade para a qual se mudou a consumidora, frise-se, por motivos 

laborais e não por capricho ou conveniência pessoal. Tal prática, então, é 

abusiva, eis que não há justificativa financeira nem legal a justificar a 

imposição da sanção contratualizada. Dessa forma, indevida a inscrição 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, porquanto, indevida, 

ao menos em parte, a cobrança da multa rescisória, ainda que, 

aparentemente, existisse débito quanto aos meses anteriores ao 

desfazimento da avença (agosto a outubro de 2016). Vale dizer: a 

cobrança do débito existente era e é direito do credor, que ao assim agir 

está no ambito do exercício regular de uma prerrogativa legal/contratual. 

Entretanto, ao exigir o pagamento de multa contratual não devida, e 

cumulá-lo com as outras parcelas impagas e daí negativar a dívida 

integralmente, incidiu a demandada em ato ilícito e desse modo assume o 

dever de indenizar os prejuízos que dele decorram. Destarte, a falha na 

prestação do serviço restou evidenciada, agravada, ademais, pelo 

descaso e a ineficiência da requerida em solucionar o problema levantado 

pela consumidora, que somente na 4ª tentativa, da irritante situação que é 

o atendimento remoto e robotizado dispensado pelos call-centers, acabou 

por conseguir uma resposta da fornecedora dos serviços e mesmo assim, 

negativa. Nesse contexto, os danos morais vêm representados por todo 

dissabor que experimentou a parte reclamante ao receber cobrança por 

dívida inexistente, ao não ser atendida a tempo e de forma eficiente pelo 

serviços de atendimento ao cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada 
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em bancos de dados de restrição ao crédito por algo indevido. Noutros 

dizeres: dano moral passível de indenização é a lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial que se acha contido no plexo de direitos da personalidade 

reconhecidos pelo Direito, seja o positivo, seja o Natural, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem, ou, ainda, o chamado 

direito ao tempo útil/livre. Sobre o tema: "situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se vêem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas de 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles 

famosos casos de call center em que se espera durante 30 minutos ou 

mais, sendo transferido de um atendente para outro. Nesses casos, 

percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 

atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para 

resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu 

tempo livre” (Leonardo de Medeiros Garcia, Direito do Consumidor Código 

Comentado e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói/RJ, Editora Impetus, 2010, p. 

67) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Ju”stiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)

(grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 ( Quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, e ainda, a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes sobre pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 ( trezentos reais), bem como declaro INEXISTENTE OS 

DEBITOS referente à multa de fidelização. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Juína- MT 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000777-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NAZARETH PAIXAO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de ação INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

interposta por NAZARETH PAIXÃO SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Deixo de apreciar a tutela de urgência e adentro direto ao 

ponto. Alega a reclamante que no mês de julho de 2016 solicitou a 

transferência do Combo (internet, e linha telefônica) para o seu novo 

endereço, sendo informado que naquela localidade a empresa não 

possuía condições técnicas para o cabeamento dos serviços oferecidos. 

Diante da impossibilidade de manter os serviços contratados, solicitou o 

cancelamento da assinatura, porém não alcançou sucesso, ao passo que 

continuou a receber faturas de prestação de serviço que já não mais 

utilizava, referentes ao endereço anterior. Aduz que somente após 

04(quatro) meses logrou êxito em cancelar o pacote. Ocorre que 

reclamada teria inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como 

decorrência de multa por quebra de fidelidade e as faturas dos meses de 

(Agosto, Setembro e Outubro) Requereu a exclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes e indenização por danos morais. Em defesa, a ré arguiu a 

licitude da multa por quebra da clausula de fidelização, sustentando a 

legalidade das cobranças após o cancelamento. De qualquer sorte, 

importante esclarecer alguns aspectos. No caso em apreço, a inscrição 

negativa advém de afirmativa de que a autora não atendeu ao contratado, 

resultando débitos de taxa de quebra de fidelidade Compulsados os autos, 

verifica-se que no mês de julho de 2016 a autora solicitou o cancelamento 

dos serviços em razão da ausência de condições técnicas da empresa ré 

para disponibilização dos serviços no seu novo endereço. Fica claro que 

RECLAMADA não disponibilizava os serviços no novo endereço da 

consumidora em virtude da ausência de cabeamento na localidade. Diante 

disso, a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada que 

não tinha condições técnicas de oferecer a prestação de serviços no 

novo endereço, não sendo razoável exigir que o consumidor permaneça 

no local em que residia quando da contratação ou que, em caso de 

mudança, se limite a procurar locais onde a ré presta serviços, o que 

configura abusividade. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso 

similar desta Turma Recursal: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 1. No 

presente, a parte autora requisitou a transferência de endereço de sua 

assinatura, o que foi impossível, diante da inviabilidade técnica da nova 

localidade. Dessa forma, restou rescindido o contrato, vindo a ré a 

inscrever o nome do autor em lista de maus pagadores pela quebra de 

fidelidade. 2. Cobrança da multa de fidelidade, nas condições narradas, 

que não figura como razoável, porquanto fundada não na vontade do 

autor, mas sim nas dificuldades técnicas enfrentadas pela própria ré. A 

rescisão se deu por causa imputável à demandada. 3. Cobrança indevida. 

Uma vez que inexistente o inadimplemento, torna-se indevido o cadastro 

do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a ensejar reparação por 

danos morais. 4. Quantum arbitrado (R$5.100,00) que não comporta 

redução, por mostrar-se de acordo com o patamar habitualmente fixado 

pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002905222, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 16/12/2010). 

Acresço, por outro lado, que a cláusula de fidelização na espécie se 

mostra claramente abusiva. Com efeito, em contrato que perdurou a muitos 

anos, não se justifica a imposição de prazo mínimo para rescisão. Ora, a 

fidelização se justifica para amparar a prestadora de serviços diante da 

possibilidade de rescisão contratual em espaço curto de tempo, de forma 
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que não receba contraprestação mínima a justificar a contratação. 

Todavia, no caso em apreço, a cobrança da multa rescisória representa 

exercício abusivo da posição contratual, afinal a causa geradora do 

cancelamento foi a insuficiência de estrutura da prestadora de serviços 

na cidade para a qual se mudou a consumidora, frise-se, por motivos 

laborais e não por capricho ou conveniência pessoal. Tal prática, então, é 

abusiva, eis que não há justificativa financeira nem legal a justificar a 

imposição da sanção contratualizada. Dessa forma, indevida a inscrição 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, porquanto, indevida, 

ao menos em parte, a cobrança da multa rescisória, ainda que, 

aparentemente, existisse débito quanto aos meses anteriores ao 

desfazimento da avença (agosto a outubro de 2016). Vale dizer: a 

cobrança do débito existente era e é direito do credor, que ao assim agir 

está no ambito do exercício regular de uma prerrogativa legal/contratual. 

Entretanto, ao exigir o pagamento de multa contratual não devida, e 

cumulá-lo com as outras parcelas impagas e daí negativar a dívida 

integralmente, incidiu a demandada em ato ilícito e desse modo assume o 

dever de indenizar os prejuízos que dele decorram. Destarte, a falha na 

prestação do serviço restou evidenciada, agravada, ademais, pelo 

descaso e a ineficiência da requerida em solucionar o problema levantado 

pela consumidora, que somente na 4ª tentativa, da irritante situação que é 

o atendimento remoto e robotizado dispensado pelos call-centers, acabou 

por conseguir uma resposta da fornecedora dos serviços e mesmo assim, 

negativa. Nesse contexto, os danos morais vêm representados por todo 

dissabor que experimentou a parte reclamante ao receber cobrança por 

dívida inexistente, ao não ser atendida a tempo e de forma eficiente pelo 

serviços de atendimento ao cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada 

em bancos de dados de restrição ao crédito por algo indevido. Noutros 

dizeres: dano moral passível de indenização é a lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial que se acha contido no plexo de direitos da personalidade 

reconhecidos pelo Direito, seja o positivo, seja o Natural, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem, ou, ainda, o chamado 

direito ao tempo útil/livre. Sobre o tema: "situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se vêem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas de 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles 

famosos casos de call center em que se espera durante 30 minutos ou 

mais, sendo transferido de um atendente para outro. Nesses casos, 

percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 

atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para 

resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu 

tempo livre” (Leonardo de Medeiros Garcia, Direito do Consumidor Código 

Comentado e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói/RJ, Editora Impetus, 2010, p. 

67) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Ju”stiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)

(grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 ( Quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, e ainda, a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes sobre pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 ( trezentos reais), bem como declaro INEXISTENTE OS 

DEBITOS referente à multa de fidelização. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Juína- MT 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000777-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NAZARETH PAIXAO SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de ação INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA 

interposta por NAZARETH PAIXÃO SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Deixo de apreciar a tutela de urgência e adentro direto ao 

ponto. Alega a reclamante que no mês de julho de 2016 solicitou a 

transferência do Combo (internet, e linha telefônica) para o seu novo 

endereço, sendo informado que naquela localidade a empresa não 

possuía condições técnicas para o cabeamento dos serviços oferecidos. 

Diante da impossibilidade de manter os serviços contratados, solicitou o 

cancelamento da assinatura, porém não alcançou sucesso, ao passo que 

continuou a receber faturas de prestação de serviço que já não mais 

utilizava, referentes ao endereço anterior. Aduz que somente após 

04(quatro) meses logrou êxito em cancelar o pacote. Ocorre que 

reclamada teria inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como 

decorrência de multa por quebra de fidelidade e as faturas dos meses de 

(Agosto, Setembro e Outubro) Requereu a exclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes e indenização por danos morais. Em defesa, a ré arguiu a 

licitude da multa por quebra da clausula de fidelização, sustentando a 

legalidade das cobranças após o cancelamento. De qualquer sorte, 

importante esclarecer alguns aspectos. No caso em apreço, a inscrição 

negativa advém de afirmativa de que a autora não atendeu ao contratado, 

resultando débitos de taxa de quebra de fidelidade Compulsados os autos, 

verifica-se que no mês de julho de 2016 a autora solicitou o cancelamento 

dos serviços em razão da ausência de condições técnicas da empresa ré 

para disponibilização dos serviços no seu novo endereço. Fica claro que 

RECLAMADA não disponibilizava os serviços no novo endereço da 

consumidora em virtude da ausência de cabeamento na localidade. Diante 

disso, a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada que 

não tinha condições técnicas de oferecer a prestação de serviços no 

novo endereço, não sendo razoável exigir que o consumidor permaneça 
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no local em que residia quando da contratação ou que, em caso de 

mudança, se limite a procurar locais onde a ré presta serviços, o que 

configura abusividade. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso 

similar desta Turma Recursal: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 1. No 

presente, a parte autora requisitou a transferência de endereço de sua 

assinatura, o que foi impossível, diante da inviabilidade técnica da nova 

localidade. Dessa forma, restou rescindido o contrato, vindo a ré a 

inscrever o nome do autor em lista de maus pagadores pela quebra de 

fidelidade. 2. Cobrança da multa de fidelidade, nas condições narradas, 

que não figura como razoável, porquanto fundada não na vontade do 

autor, mas sim nas dificuldades técnicas enfrentadas pela própria ré. A 

rescisão se deu por causa imputável à demandada. 3. Cobrança indevida. 

Uma vez que inexistente o inadimplemento, torna-se indevido o cadastro 

do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a ensejar reparação por 

danos morais. 4. Quantum arbitrado (R$5.100,00) que não comporta 

redução, por mostrar-se de acordo com o patamar habitualmente fixado 

pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002905222, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 16/12/2010). 

Acresço, por outro lado, que a cláusula de fidelização na espécie se 

mostra claramente abusiva. Com efeito, em contrato que perdurou a muitos 

anos, não se justifica a imposição de prazo mínimo para rescisão. Ora, a 

fidelização se justifica para amparar a prestadora de serviços diante da 

possibilidade de rescisão contratual em espaço curto de tempo, de forma 

que não receba contraprestação mínima a justificar a contratação. 

Todavia, no caso em apreço, a cobrança da multa rescisória representa 

exercício abusivo da posição contratual, afinal a causa geradora do 

cancelamento foi a insuficiência de estrutura da prestadora de serviços 

na cidade para a qual se mudou a consumidora, frise-se, por motivos 

laborais e não por capricho ou conveniência pessoal. Tal prática, então, é 

abusiva, eis que não há justificativa financeira nem legal a justificar a 

imposição da sanção contratualizada. Dessa forma, indevida a inscrição 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, porquanto, indevida, 

ao menos em parte, a cobrança da multa rescisória, ainda que, 

aparentemente, existisse débito quanto aos meses anteriores ao 

desfazimento da avença (agosto a outubro de 2016). Vale dizer: a 

cobrança do débito existente era e é direito do credor, que ao assim agir 

está no ambito do exercício regular de uma prerrogativa legal/contratual. 

Entretanto, ao exigir o pagamento de multa contratual não devida, e 

cumulá-lo com as outras parcelas impagas e daí negativar a dívida 

integralmente, incidiu a demandada em ato ilícito e desse modo assume o 

dever de indenizar os prejuízos que dele decorram. Destarte, a falha na 

prestação do serviço restou evidenciada, agravada, ademais, pelo 

descaso e a ineficiência da requerida em solucionar o problema levantado 

pela consumidora, que somente na 4ª tentativa, da irritante situação que é 

o atendimento remoto e robotizado dispensado pelos call-centers, acabou 

por conseguir uma resposta da fornecedora dos serviços e mesmo assim, 

negativa. Nesse contexto, os danos morais vêm representados por todo 

dissabor que experimentou a parte reclamante ao receber cobrança por 

dívida inexistente, ao não ser atendida a tempo e de forma eficiente pelo 

serviços de atendimento ao cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada 

em bancos de dados de restrição ao crédito por algo indevido. Noutros 

dizeres: dano moral passível de indenização é a lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial que se acha contido no plexo de direitos da personalidade 

reconhecidos pelo Direito, seja o positivo, seja o Natural, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem, ou, ainda, o chamado 

direito ao tempo útil/livre. Sobre o tema: "situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se vêem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas de 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles 

famosos casos de call center em que se espera durante 30 minutos ou 

mais, sendo transferido de um atendente para outro. Nesses casos, 

percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 

atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para 

resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu 

tempo livre” (Leonardo de Medeiros Garcia, Direito do Consumidor Código 

Comentado e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói/RJ, Editora Impetus, 2010, p. 

67) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Ju”stiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)

(grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 ( Quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, e ainda, a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes sobre pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 ( trezentos reais), bem como declaro INEXISTENTE OS 

DEBITOS referente à multa de fidelização. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Juína- MT 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 
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BRASIL S/A. Deixo de apreciar a tutela de urgência e adentro direto ao 

ponto. Alega a reclamante que no mês de julho de 2016 solicitou a 

transferência do Combo (internet, e linha telefônica) para o seu novo 

endereço, sendo informado que naquela localidade a empresa não 

possuía condições técnicas para o cabeamento dos serviços oferecidos. 

Diante da impossibilidade de manter os serviços contratados, solicitou o 

cancelamento da assinatura, porém não alcançou sucesso, ao passo que 

continuou a receber faturas de prestação de serviço que já não mais 

utilizava, referentes ao endereço anterior. Aduz que somente após 

04(quatro) meses logrou êxito em cancelar o pacote. Ocorre que 

reclamada teria inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito como 

decorrência de multa por quebra de fidelidade e as faturas dos meses de 

(Agosto, Setembro e Outubro) Requereu a exclusão do seu nome no rol 

de inadimplentes e indenização por danos morais. Em defesa, a ré arguiu a 

licitude da multa por quebra da clausula de fidelização, sustentando a 

legalidade das cobranças após o cancelamento. De qualquer sorte, 

importante esclarecer alguns aspectos. No caso em apreço, a inscrição 

negativa advém de afirmativa de que a autora não atendeu ao contratado, 

resultando débitos de taxa de quebra de fidelidade Compulsados os autos, 

verifica-se que no mês de julho de 2016 a autora solicitou o cancelamento 

dos serviços em razão da ausência de condições técnicas da empresa ré 

para disponibilização dos serviços no seu novo endereço. Fica claro que 

RECLAMADA não disponibilizava os serviços no novo endereço da 

consumidora em virtude da ausência de cabeamento na localidade. Diante 

disso, a quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da reclamada que 

não tinha condições técnicas de oferecer a prestação de serviços no 

novo endereço, não sendo razoável exigir que o consumidor permaneça 

no local em que residia quando da contratação ou que, em caso de 

mudança, se limite a procurar locais onde a ré presta serviços, o que 

configura abusividade. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso 

similar desta Turma Recursal: CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR 

ASSINATURA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INSTALAÇÃO NO NOVO LOCAL. COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIDADE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 1. No 

presente, a parte autora requisitou a transferência de endereço de sua 

assinatura, o que foi impossível, diante da inviabilidade técnica da nova 

localidade. Dessa forma, restou rescindido o contrato, vindo a ré a 

inscrever o nome do autor em lista de maus pagadores pela quebra de 

fidelidade. 2. Cobrança da multa de fidelidade, nas condições narradas, 

que não figura como razoável, porquanto fundada não na vontade do 

autor, mas sim nas dificuldades técnicas enfrentadas pela própria ré. A 

rescisão se deu por causa imputável à demandada. 3. Cobrança indevida. 

Uma vez que inexistente o inadimplemento, torna-se indevido o cadastro 

do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a ensejar reparação por 

danos morais. 4. Quantum arbitrado (R$5.100,00) que não comporta 

redução, por mostrar-se de acordo com o patamar habitualmente fixado 

pelas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002905222, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 16/12/2010). 

Acresço, por outro lado, que a cláusula de fidelização na espécie se 

mostra claramente abusiva. Com efeito, em contrato que perdurou a muitos 

anos, não se justifica a imposição de prazo mínimo para rescisão. Ora, a 

fidelização se justifica para amparar a prestadora de serviços diante da 

possibilidade de rescisão contratual em espaço curto de tempo, de forma 

que não receba contraprestação mínima a justificar a contratação. 

Todavia, no caso em apreço, a cobrança da multa rescisória representa 

exercício abusivo da posição contratual, afinal a causa geradora do 

cancelamento foi a insuficiência de estrutura da prestadora de serviços 

na cidade para a qual se mudou a consumidora, frise-se, por motivos 

laborais e não por capricho ou conveniência pessoal. Tal prática, então, é 

abusiva, eis que não há justificativa financeira nem legal a justificar a 

imposição da sanção contratualizada. Dessa forma, indevida a inscrição 

do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, porquanto, indevida, 

ao menos em parte, a cobrança da multa rescisória, ainda que, 

aparentemente, existisse débito quanto aos meses anteriores ao 

desfazimento da avença (agosto a outubro de 2016). Vale dizer: a 

cobrança do débito existente era e é direito do credor, que ao assim agir 

está no ambito do exercício regular de uma prerrogativa legal/contratual. 

Entretanto, ao exigir o pagamento de multa contratual não devida, e 

cumulá-lo com as outras parcelas impagas e daí negativar a dívida 

integralmente, incidiu a demandada em ato ilícito e desse modo assume o 

dever de indenizar os prejuízos que dele decorram. Destarte, a falha na 

prestação do serviço restou evidenciada, agravada, ademais, pelo 

descaso e a ineficiência da requerida em solucionar o problema levantado 

pela consumidora, que somente na 4ª tentativa, da irritante situação que é 

o atendimento remoto e robotizado dispensado pelos call-centers, acabou 

por conseguir uma resposta da fornecedora dos serviços e mesmo assim, 

negativa. Nesse contexto, os danos morais vêm representados por todo 

dissabor que experimentou a parte reclamante ao receber cobrança por 

dívida inexistente, ao não ser atendida a tempo e de forma eficiente pelo 

serviços de atendimento ao cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada 

em bancos de dados de restrição ao crédito por algo indevido. Noutros 

dizeres: dano moral passível de indenização é a lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial que se acha contido no plexo de direitos da personalidade 

reconhecidos pelo Direito, seja o positivo, seja o Natural, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos, a própria imagem, ou, ainda, o chamado 

direito ao tempo útil/livre. Sobre o tema: "situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se vêem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para solucionar 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas de 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

‘normal’, em se tratando de espera por parte do consumidor. São aqueles 

famosos casos de call center em que se espera durante 30 minutos ou 

mais, sendo transferido de um atendente para outro. Nesses casos, 

percebe-se claramente o desrespeito ao consumidor, que é prontamente 

atendido quando da contratação, mas, quando busca o atendimento para 

resolver qualquer impasse, é obrigado, injustificadamente, a perder seu 

tempo livre” (Leonardo de Medeiros Garcia, Direito do Consumidor Código 

Comentado e Jurisprudência, 6ª ed., Niterói/RJ, Editora Impetus, 2010, p. 

67) Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

“RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Ju”stiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)

(grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 ( Quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir do evento danoso, e ainda, a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes sobre pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 ( trezentos reais), bem como declaro INEXISTENTE OS 

DEBITOS referente à multa de fidelização. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 
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as anotações e cautelas legais. Juína- MT 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010165-53.2016.8.11.0025. REQUERENTE: LUANA OLIVEIRA NENEVE 

REQUERIDO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. 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. Nestes autos, o que se discute é a negativação 

havida em Abril de 2016, da cobrança da fatura de do cartão de credito “ 

Leard Card” no valor de R$ 489,21 ( quatrocentos e oitenta e nove reias e 

vinte e um centavo),ocorre que a reclamante alega que não tinha 

conhecimento da existência do mesmo, e a incliusão do nome da 

reclamante ao cadastro de proteção ao crédito, por um débito que a 

reclamante afirma desconhecer . Passando ao meritum causae, a questão 

judicializada não oferece maior complexidade decisória, uma vez que se 

cuida de ação indenizatória baseada na negativa da existência de relação 

jurídica entre as partes, o que faz com que solução da lide se resuma à 

análise da ocorrência ou não do negócio jurídico questionado. E, nesse 

diapasão, resta evidente notar que a requerida baseia sua defesa na 

alegação de que a negativação havida decorreu de fato lícito, sem, 

entretanto, demonstrar qualquer indício de prova da contratação negada 

pela autora, informando ainda que se houve alguma fraude não pode cair 

sobre esta por ser culpa de terceiros. É de sabença comum que aqueles 

que atuam no comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são 

regidos pela chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à 

atividade empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, 

que existe com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar 

com os riscos dessa empreitada. Digo isso porque, à toda evidência, se a 

empresa opta por realizar contratações remotas (seja por telemarketing ou 

outro meio virtual de comunicação), é porque tal atitude se-lhe apresenta 

interessante econômica e empresarialmente. Se por um lado contratar a 

distância é mais célere e atinge um público consumidor muito mais 

abrangente, por outro, impõe riscos/inseguranças pela própria 

simplicidade do modo de contratação, e isso está no âmbito de 

previsibilidade do risco empresarial (risco-proveito). Posta a questão 

nesses termos, é fácil perceber que não cuidou a requerida de se 

precatar ou se aparelhar para diminuir a insegurança das contratações, 

porque, ao menos quanto ao caso em tela, não há gravação, não há 

e-mail, não há mensagem de texto via celulares ou similares, que possam 

corroborar a tese de que foi mesmo a requerente quem solicitou e utilizou 

o cartão de credito que ela nega ter contratado. Nesse sentido, se não há 

provas cabais de que houve a contratação, solução não há senão 

reconhecer a inexistência da relação jurídica questionada em juízo, com 

suas consequências logicas. Desse modo, havendo negativação indevida, 

o dano moral se presume ocorrido in re ipsa, devendo, apenas, ser 

quantificado o valor da indenização, espaço em que se deve orientar o 

julgador por duas bussolas: prudência e bom senso na fixação do valor, 

de modo a desestimular a ciranda festiva de ações dessa natureza, sem 

que com isso a fixação acabe por se caracterizar em um 

estímulo/incentivo ao infrator, mantendo a idéia de punição, de reprimenda 

da atitude danosa perpetrada pelo causador do dano. No caso em tela, 

realmente a conduta da ré merece maior reprovação, porque reitera no 

erro, mesmo após ter reconhecido seu equívoco uma primeira vez, 

devendo o quantum ser arbitrado em valor proporcional à agressão 

sofrida e à conduta específica da demandada, o que a mim parece 

razoável fixar no dobro do valor objeto do acordo nos outros autos em 

que litigaram, ou seja, R$ 4.000,00. Ante ao exposto, julgo procedente a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica 

debitória entre autor e réu, quanto aos contratos discutidos nesta lide e a 

exclusão do nome da autora do banco de dados de proteção a credito sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reias) ; (b) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a 

cobrança indevida e injustificável de dívida inexistente, os quais restam 

fixados no valor de R$ 4.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita. 

Corrigidos de juros moratórios com base INPC, a partir do evento danoso 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

devidas baixas. JUÍNA –MT , 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010165-53.2016.8.11.0025. REQUERENTE: LUANA OLIVEIRA NENEVE 

REQUERIDO: LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. 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. Nestes autos, o que se discute é a negativação 

havida em Abril de 2016, da cobrança da fatura de do cartão de credito “ 

Leard Card” no valor de R$ 489,21 ( quatrocentos e oitenta e nove reias e 

vinte e um centavo),ocorre que a reclamante alega que não tinha 

conhecimento da existência do mesmo, e a incliusão do nome da 

reclamante ao cadastro de proteção ao crédito, por um débito que a 

reclamante afirma desconhecer . Passando ao meritum causae, a questão 

judicializada não oferece maior complexidade decisória, uma vez que se 

cuida de ação indenizatória baseada na negativa da existência de relação 

jurídica entre as partes, o que faz com que solução da lide se resuma à 

análise da ocorrência ou não do negócio jurídico questionado. E, nesse 

diapasão, resta evidente notar que a requerida baseia sua defesa na 

alegação de que a negativação havida decorreu de fato lícito, sem, 

entretanto, demonstrar qualquer indício de prova da contratação negada 

pela autora, informando ainda que se houve alguma fraude não pode cair 

sobre esta por ser culpa de terceiros. É de sabença comum que aqueles 

que atuam no comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são 

regidos pela chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à 
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atividade empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, 

que existe com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar 

com os riscos dessa empreitada. Digo isso porque, à toda evidência, se a 

empresa opta por realizar contratações remotas (seja por telemarketing ou 

outro meio virtual de comunicação), é porque tal atitude se-lhe apresenta 

interessante econômica e empresarialmente. Se por um lado contratar a 

distância é mais célere e atinge um público consumidor muito mais 

abrangente, por outro, impõe riscos/inseguranças pela própria 

simplicidade do modo de contratação, e isso está no âmbito de 

previsibilidade do risco empresarial (risco-proveito). Posta a questão 

nesses termos, é fácil perceber que não cuidou a requerida de se 

precatar ou se aparelhar para diminuir a insegurança das contratações, 

porque, ao menos quanto ao caso em tela, não há gravação, não há 

e-mail, não há mensagem de texto via celulares ou similares, que possam 

corroborar a tese de que foi mesmo a requerente quem solicitou e utilizou 

o cartão de credito que ela nega ter contratado. Nesse sentido, se não há 

provas cabais de que houve a contratação, solução não há senão 

reconhecer a inexistência da relação jurídica questionada em juízo, com 

suas consequências logicas. Desse modo, havendo negativação indevida, 

o dano moral se presume ocorrido in re ipsa, devendo, apenas, ser 

quantificado o valor da indenização, espaço em que se deve orientar o 

julgador por duas bussolas: prudência e bom senso na fixação do valor, 

de modo a desestimular a ciranda festiva de ações dessa natureza, sem 

que com isso a fixação acabe por se caracterizar em um 

estímulo/incentivo ao infrator, mantendo a idéia de punição, de reprimenda 

da atitude danosa perpetrada pelo causador do dano. No caso em tela, 

realmente a conduta da ré merece maior reprovação, porque reitera no 

erro, mesmo após ter reconhecido seu equívoco uma primeira vez, 

devendo o quantum ser arbitrado em valor proporcional à agressão 

sofrida e à conduta específica da demandada, o que a mim parece 

razoável fixar no dobro do valor objeto do acordo nos outros autos em 

que litigaram, ou seja, R$ 4.000,00. Ante ao exposto, julgo procedente a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica 

debitória entre autor e réu, quanto aos contratos discutidos nesta lide e a 

exclusão do nome da autora do banco de dados de proteção a credito sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reias) ; (b) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a 

cobrança indevida e injustificável de dívida inexistente, os quais restam 

fixados no valor de R$ 4.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita. 

Corrigidos de juros moratórios com base INPC, a partir do evento danoso 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

devidas baixas. JUÍNA –MT , 19 de Julho 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 19 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010170-75.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE DE QUEIROZ 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. PROJETO 

DE SENTEÇA Trata-se de ação indenizatória, em que o autor postulou pelo 

pagamento de indenização pelos danos morais em face de COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO 

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. Alega o reclamante que era cooperado 

da reclamada e que na data de 05 de Janeiro de 2016, encerrou sua conta 

corrente quitando todos os débitos existentes, no entanto no mês seguinte 

recebeu a notificação DO SPC SERASA EXPRESS de que seu nome 

“PODERIA” estar sendo disponibilizado no banco de dados para consulta, 

solicitando que o mesmo procurasse a reclamada para solucionar este 

impasse. O demandante não logrou êxito em comprovar que procurou a 

agência da reclamada para solucionar a lide em questão, tampouco a 

efetiva inscrição em cadastros restritivos de crédito, limitando-se a 

acostar aos autos mero comunicado do SERASA (, a partir do qual não é 

possível inferir o abalo ou lesão ). Neste sentido: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO COMUNICADO DO SERASA QUE NÃO 

COMPROVA A EFETIVA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005473178, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 21/05/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005473178 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 21/05/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/05/2015) Afirmando tão somente que a cobrança já tenha sido paga, 

este fato, por si só, não gera abalo ao nome e à credibilidade do autor a 

ensejar reparação extrapatrimonial. Por definição danos morais são 

aqueles que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da 

pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, 

sentimentos e sensações negativas. Cumpre mensurar que a requerente 

não traz fundamentos contundentes sobre os abalos sofridos que tenha 

atingido sua Moral. Nessa seara, com todas as vênias aos pensamentos 

contrários, não me convence a ideia de que os percalços cotidianos, os 

dissabores da vida em sociedade, em especial na Era Moderna e 

globalizada, sejam suficientemente agressivos a direitos da personalidade 

para justificar indenização por danos extrapatrimoniais. Revela-se 

imprescindível salientar que os aborrecimentos diários, que podem até nos 

perturbar o sono e a paz interior por algumas horas ou dias, são 

obviamente relevantes e marcantes como episódios ou acontecimentos 

que moldam o viver e a história de cada um, todavia, a reparação pelo 

dano à personalidade não pretende e nem serve a tutelar toda e qualquer 

intercorrência da vida, porque não é esta a sua razão e finalidade. Em 

decisão de lucidez impar, assim vaticinou o Tribunal de Justiça 

catarinense: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUBSTÂNCIA AMORFA EM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL NÃO 

PREJUDICIAL À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O ABALO PSÍQUICO DA 

AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. ‘Não deve o Poder Judiciário banalizar o instituto do dano 

moral, de sorte a vê-lo em todas e quaisquer intempéries do cotidiano, 

como se viver fosse tão só um constante estado de graça desprovido de 

provações modeladoras do caráter humano. De outro lado, não pode o 

Judiciário fazer vistas grossas ao abuso do exercício do direito de 

petição, especialmente diante daquela que se convencionou chamar de 

‘indústria do dano moral’. Qualquer incômodo: dano moral. Qualquer 

contratempo: dano moral. Qualquer desprazer: dano moral. Imperfeições 

desculpáveis só as próprias; para as dos outros: dano moral!’ (TJ/SC, 

Recurso Inominado 2012.400338-2, 4ª Turma de Recursos de Criciúma, 

Juiz Relator Edir Josias Silveira Beck)” . Ante ao exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, julgo Improcedente o pedido contido na inicial. 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. Juína – MT 19 de Julho 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 19 de Julho 2018 FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010170-75.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE DE QUEIROZ 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. PROJETO 

DE SENTEÇA Trata-se de ação indenizatória, em que o autor postulou pelo 

pagamento de indenização pelos danos morais em face de COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO 

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT. Alega o reclamante que era cooperado 

da reclamada e que na data de 05 de Janeiro de 2016, encerrou sua conta 

corrente quitando todos os débitos existentes, no entanto no mês seguinte 

recebeu a notificação DO SPC SERASA EXPRESS de que seu nome 

“PODERIA” estar sendo disponibilizado no banco de dados para consulta, 

solicitando que o mesmo procurasse a reclamada para solucionar este 

impasse. O demandante não logrou êxito em comprovar que procurou a 

agência da reclamada para solucionar a lide em questão, tampouco a 

efetiva inscrição em cadastros restritivos de crédito, limitando-se a 

acostar aos autos mero comunicado do SERASA (, a partir do qual não é 

possível inferir o abalo ou lesão ). Neste sentido: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO COMUNICADO DO SERASA QUE NÃO 

COMPROVA A EFETIVA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005473178, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 21/05/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005473178 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 21/05/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/05/2015) Afirmando tão somente que a cobrança já tenha sido paga, 

este fato, por si só, não gera abalo ao nome e à credibilidade do autor a 

ensejar reparação extrapatrimonial. Por definição danos morais são 

aqueles que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da 

pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, 

sentimentos e sensações negativas. Cumpre mensurar que a requerente 

não traz fundamentos contundentes sobre os abalos sofridos que tenha 

atingido sua Moral. Nessa seara, com todas as vênias aos pensamentos 

contrários, não me convence a ideia de que os percalços cotidianos, os 

dissabores da vida em sociedade, em especial na Era Moderna e 

globalizada, sejam suficientemente agressivos a direitos da personalidade 

para justificar indenização por danos extrapatrimoniais. Revela-se 

imprescindível salientar que os aborrecimentos diários, que podem até nos 

perturbar o sono e a paz interior por algumas horas ou dias, são 

obviamente relevantes e marcantes como episódios ou acontecimentos 

que moldam o viver e a história de cada um, todavia, a reparação pelo 

dano à personalidade não pretende e nem serve a tutelar toda e qualquer 

intercorrência da vida, porque não é esta a sua razão e finalidade. Em 

decisão de lucidez impar, assim vaticinou o Tribunal de Justiça 

catarinense: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SUBSTÂNCIA AMORFA EM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL NÃO 

PREJUDICIAL À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O ABALO PSÍQUICO DA 

AUTORA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. ‘Não deve o Poder Judiciário banalizar o instituto do dano 

moral, de sorte a vê-lo em todas e quaisquer intempéries do cotidiano, 

como se viver fosse tão só um constante estado de graça desprovido de 

provações modeladoras do caráter humano. De outro lado, não pode o 

Judiciário fazer vistas grossas ao abuso do exercício do direito de 

petição, especialmente diante daquela que se convencionou chamar de 

‘indústria do dano moral’. Qualquer incômodo: dano moral. Qualquer 

contratempo: dano moral. Qualquer desprazer: dano moral. Imperfeições 

desculpáveis só as próprias; para as dos outros: dano moral!’ (TJ/SC, 

Recurso Inominado 2012.400338-2, 4ª Turma de Recursos de Criciúma, 

Juiz Relator Edir Josias Silveira Beck)” . Ante ao exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, julgo Improcedente o pedido contido na inicial. 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. Juína – MT 19 de Julho 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 19 de Julho 2018 FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000407-38.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DIONES GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. Nestes autos, a questão judicializada não oferece maior 

complexidade decisória, uma vez que se cuida de ação indenizatória 

baseada na negativa da existência de relação jurídica entre as partes, o 

que faz com que solução da lide se resuma à análise da ocorrência ou 

não do negócio jurídico questionado. E, nesse diapasão, resta evidente 

notar que a reclamada baseia sua defesa de forma genérica sem, 

entretanto, demonstrar qualquer indício de prova da contratação, ou 

qualquer documento que demonstre a existência de relação entre as 

partes, negada pelo autor, se debatendo sobre argumento que o autor não 

procurou a reclamada para solucionar de forma administrativa. Nota-se 

que a reclamada se quer sabe afirma qual a origem do débito, qual foi meio 

de sua contração. É de sabença comum que aqueles que atuam no 

comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são regidos pela 

chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à atividade 

empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, que existe 

com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar com os 

riscos dessa empreitada. Posta a questão nesses termos, é fácil perceber 

que não cuidou a reclamada de se precatar ou se aparelhar para diminuir 

a insegurança das contratações, porque, ao menos quanto ao caso em 

tela, não há gravação, não há e-mail, não há contrato, que possam 

corroborar a tese de que existe uma relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido, se não há provas cabais de que houve a contratação, 

solução não há senão reconhecer a inexistência da relação jurídica 

questionada em juízo, com suas consequências logicas. Lado outro a 

obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, 

dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna 

o acolhimento da pretensão indenizatória. Quanto ao ato ilícito, é 

incontroversa a sua existência, já que nos autos a reclamada não traz 

qualquer prova que comprove suas alegações. Resta, pois, analisar a 

ocorrência do dano e, consequentemente, o nexo de causalidade. Em 

hipóteses como dos autos, o dano moral decorre da inscrição indevida 

nos cadastros de proteção ao crédito. É pacífico o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário no sentido de que tanto a inclusão quanto a 

manutenção indevidas do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito ensejam, por si só, humilhação e constrangimento à 

pessoa, atingem a sua honra, causam-lhe dor moral. Esse é o 

entendimento do Tribunal de Minas Gerais: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR INADIMPLENTE. 

INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

RETIRADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. - (...) A inscrição ou a 

manutenção indevida do nome da parte em cadastros restritivos de crédito 

geram a perda da capacidade negocial e são, por si só, nocivas à imagem 

do indivíduo, fazendo surgir dúvidas quanto à sua capacidade de honrar 

compromissos, dificultando ou mesmo impedindo-lhe a obtenção de 

crédito, gerando direito à indenização por dano moral. (...)" (TJMG - 
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Apelação Cível 1.0295.01.000114-3/001 - Rel. Des. Irmar Ferreira Campos 

- Julgamento em 18/09/2008 - Publicação no DJe em 07/10/2008). No 

entanto, em análise do documento de (ID 6146911)verifica-se que o 

reclamante, possui vários lançamentos no cadastro de órgão de proteção 

ao crédito, no total de 07 (sete ) registros. Ora, se houve a ilicitude da 

conduta da reclamada, não há, por outro lado, o dano. Assim, a 

negativação indevida, por si só, não gera a obrigação a indenizar. Fica 

claro que, além do registro no cadastro de proteção ao crédito, o 

reclamante não teve a mínima preocupação em honrar outros 

compromissos financeiros e zelar pelo nome, tendo em vista a quantidade 

de lançamentos existente em seu nome. Está cabalmente demonstrado, 

portanto, que o reclamante é um devedor contumaz. Assim, não pode, 

agora, exigir que a reclamada se responsabilize por supostos danos a ele 

causados. Neste sentido é o entendimento pacifico na jurisprudência : 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INSCRIÇÃO IRREGULAR - DEVEDOR CONTUMAZ - 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Em que pese a 

irregularidade da negativação do nome, não há que se falar em dano moral 

indenizável em caso de contumácia do devedor, nos termos da Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10290150002712001 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 13/10/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) Portanto, se ao tempo do fato não 

tinha uma imagem imaculada, ilibada e idônea, pois envolvida em outras 

dívidas, não pode agora reclamar e se dizer profundamente contristado 

por ter o seu crédito abalado pela conduta da apelada, que, data vênia, em 

nada contribuiu para sua reconhecida má reputação na praça. Para que 

se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz 

que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. A 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, como pretende o recorrente, que ela esteja maculada 

somente por ato da apelada, sendo que, na mesma época, tinha outras 

condutas desabonadoras. Portanto, não gozando o reclamante de 

idoneidade financeira, visto que não havia cumprido outras obrigações 

pecuniárias, a meu sentir, não se há de falar em danos na hipótese 

vertente e, via de consequência, em indenização. Ante ao exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: (a) declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre autor e réu, quanto aos 

contratos discutidos nesta lide; tendo por efeito a devida exclusão do 

nome do autor do banco de dados do órgão de proteção ao crédito sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). (b) Rejeito dano moral 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

devidas baixas. JUÍNA –MT , 20 de Julho 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 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000407-38.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DIONES GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. Nestes autos, a questão judicializada não oferece maior 

complexidade decisória, uma vez que se cuida de ação indenizatória 

baseada na negativa da existência de relação jurídica entre as partes, o 

que faz com que solução da lide se resuma à análise da ocorrência ou 

não do negócio jurídico questionado. E, nesse diapasão, resta evidente 

notar que a reclamada baseia sua defesa de forma genérica sem, 

entretanto, demonstrar qualquer indício de prova da contratação, ou 

qualquer documento que demonstre a existência de relação entre as 

partes, negada pelo autor, se debatendo sobre argumento que o autor não 

procurou a reclamada para solucionar de forma administrativa. Nota-se 

que a reclamada se quer sabe afirma qual a origem do débito, qual foi meio 

de sua contração. É de sabença comum que aqueles que atuam no 

comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são regidos pela 

chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à atividade 

empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, que existe 

com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar com os 

riscos dessa empreitada. Posta a questão nesses termos, é fácil perceber 

que não cuidou a reclamada de se precatar ou se aparelhar para diminuir 

a insegurança das contratações, porque, ao menos quanto ao caso em 

tela, não há gravação, não há e-mail, não há contrato, que possam 

corroborar a tese de que existe uma relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido, se não há provas cabais de que houve a contratação, 

solução não há senão reconhecer a inexistência da relação jurídica 

questionada em juízo, com suas consequências logicas. Lado outro a 

obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, 

dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna 

o acolhimento da pretensão indenizatória. Quanto ao ato ilícito, é 

incontroversa a sua existência, já que nos autos a reclamada não traz 

qualquer prova que comprove suas alegações. Resta, pois, analisar a 

ocorrência do dano e, consequentemente, o nexo de causalidade. Em 

hipóteses como dos autos, o dano moral decorre da inscrição indevida 

nos cadastros de proteção ao crédito. É pacífico o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário no sentido de que tanto a inclusão quanto a 

manutenção indevidas do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito ensejam, por si só, humilhação e constrangimento à 

pessoa, atingem a sua honra, causam-lhe dor moral. Esse é o 

entendimento do Tribunal de Minas Gerais: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR INADIMPLENTE. 

INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

RETIRADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. - (...) A inscrição ou a 

manutenção indevida do nome da parte em cadastros restritivos de crédito 

geram a perda da capacidade negocial e são, por si só, nocivas à imagem 

do indivíduo, fazendo surgir dúvidas quanto à sua capacidade de honrar 

compromissos, dificultando ou mesmo impedindo-lhe a obtenção de 

crédito, gerando direito à indenização por dano moral. (...)" (TJMG - 

Apelação Cível 1.0295.01.000114-3/001 - Rel. Des. Irmar Ferreira Campos 

- Julgamento em 18/09/2008 - Publicação no DJe em 07/10/2008). No 

entanto, em análise do documento de (ID 6146911)verifica-se que o 

reclamante, possui vários lançamentos no cadastro de órgão de proteção 

ao crédito, no total de 07 (sete ) registros. Ora, se houve a ilicitude da 

conduta da reclamada, não há, por outro lado, o dano. Assim, a 

negativação indevida, por si só, não gera a obrigação a indenizar. Fica 

claro que, além do registro no cadastro de proteção ao crédito, o 

reclamante não teve a mínima preocupação em honrar outros 

compromissos financeiros e zelar pelo nome, tendo em vista a quantidade 

de lançamentos existente em seu nome. Está cabalmente demonstrado, 

portanto, que o reclamante é um devedor contumaz. Assim, não pode, 

agora, exigir que a reclamada se responsabilize por supostos danos a ele 

causados. Neste sentido é o entendimento pacifico na jurisprudência : 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INSCRIÇÃO IRREGULAR - DEVEDOR CONTUMAZ - 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Em que pese a 

irregularidade da negativação do nome, não há que se falar em dano moral 

indenizável em caso de contumácia do devedor, nos termos da Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10290150002712001 MG, Relator: Valdez Leite 

Machado, Data de Julgamento: 13/10/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) Portanto, se ao tempo do fato não 

tinha uma imagem imaculada, ilibada e idônea, pois envolvida em outras 

dívidas, não pode agora reclamar e se dizer profundamente contristado 

por ter o seu crédito abalado pela conduta da apelada, que, data vênia, em 
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nada contribuiu para sua reconhecida má reputação na praça. Para que 

se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz 

que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. A 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, como pretende o recorrente, que ela esteja maculada 

somente por ato da apelada, sendo que, na mesma época, tinha outras 

condutas desabonadoras. Portanto, não gozando o reclamante de 

idoneidade financeira, visto que não havia cumprido outras obrigações 

pecuniárias, a meu sentir, não se há de falar em danos na hipótese 

vertente e, via de consequência, em indenização. Ante ao exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: (a) declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre autor e réu, quanto aos 

contratos discutidos nesta lide; tendo por efeito a devida exclusão do 

nome do autor do banco de dados do órgão de proteção ao crédito sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). (b) Rejeito dano moral 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as 

devidas baixas. JUÍNA –MT , 20 de Julho 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 20 de Julho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRAVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-87.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENIR ALBERTON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas, nas pessoas de seus 

advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 13:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLODIS ANTONIO MENEGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LIMA (REQUERIDO)

OLHAR CIDADE - VOCÊ BEM INFORMADO SEMPRE - 

http://www.olharcidade.com.br (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 14:00H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-12.2015.8.11.0025

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:

JUARES WELLINTON SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que compareça a audiência de conciliação designada 

para o dia 19/10/2018 às 14:10H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-44.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NASCIMENTO (REQUERIDO)

MARCIO MARQUES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000286-44.2016.8.11.0025. REQUERENTE: MAURICIO SILVA ALVES 

REQUERIDO: MARCIO MARQUES CAMPOS, CLAUDIO NASCIMENTO V I S T 

O S, Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial aviada por 

Mauricio Silva Alves em face de Marcio Marques Campos e Claudio 

Nascimento, objetivando o recebimento do valor de R$ 31.586,94, 

correspondente ao contrato de compra e venda de uma pá-carregadeira, 

Case W-20, ano 1979. Ab initio, verifico que o feito tomou rumo diferente 

daquele previsto na legislação atinente ao processo de execução, ou seja, 

vem sendo desde o início conduzido como se fosse procedimento comum, 

razão porque CHAMO O FEITO À ORDEM e declaro nulo todos os atos 

posteriores à audiência conciliatória de id. nº 4357458. CITE-SE e 

INTIME-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil, art. 829). Não efetuado o 
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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 executado e, se for 

casado em regime de comunhão de bens, sua esposa, da aludida 

penhora, caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de 

Processo Civil). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95, DESIGNANDO-SE audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos (por 

escrito ou verbalmente), 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 a Sra. Gestora Judiciária 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBYSON SALVADOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE ALMEIDA SALVADOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000891-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ROBYSON SALVADOR DA SILVA RÉU: PAULO SERGIO DE 

ALMEIDA SALVADOR Cite-se o interditando, por mandado, para 

comparecer em audiência designada para o dia 23 de agosto de 2018, às 

13h30, para ser entrevistado acerca da sua vida, negócios, bens, 

vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais 

lhe parecer necessário, nos termos do artigo 751 do NCPC. Postergo a 

análise da liminar, para após a oitiva do interditado. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

NCPC. Consigne no mandado que, não sendo possível o deslocamento do 

interditando, este será ouvido onde estiver (§1º do art. 751), informação 

esta que deverá aportar aos autos em um prazo mínimo de 10 (dez) dias 

antes da audiência. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEI ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 06 de setembro de 2018, às 

15h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 23 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Matadouro União Ltda. interpôs embargos de declaração conforme ID 

14260196, aduzindo, em apertada síntese, que a decisão proferida no ID 

14147669 seria omissa por não ter apreciado as questões preambulares 

arguidas em sede de contestação. Recebo os embargos, por tempestivos, 

e dou-lhes provimento para sanar a omissão aventada e integrar a 

decisão proferida no ID 14147669, nos seguintes termos: O requerido 

Matadouro União Ltda. levantou a tese de que o Inquérito Civil instaurado 

pelo Ministério Público seria nulo por não ter lhe conferido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, em franca violação ao devido processo 

legal. Não obstante os argumentos apresentados, esta Magistrada 

coaduna-se com a doutrina e jurisprudência dominantes que preconizam 

ser o Inquérito Civil procedimento administrativo preparatório, facultativo e 

inquisitivo, sendo, portanto, dispensável o contraditório e a ampla defesa. 

O inquérito civil é um procedimento meramente investigatório, com a 

finalidade de colheita de provas para fornecer elementos para uma futura 

e eventual ação civil pública. O próprio artigo 1º da Resolução 001/2001 

do Conselho nacional do Ministério Público corrobora com essa ideia: “Art 

1º. O inquérito civil, procedimento administrativo investigatório de natureza 

inquisitorial, será instaurado para apurar fato que, em tese, autorize o 

exercício da tutela de interesses difusos, coletivos, individuais 

indisponíveis, individuais homogêneos, da defesa do patrimônio público e 

da moralidade administrativa do Estado ou de Município (...)” A natureza 

jurídica do inquérito civil contém elementos exclusivos como: 

facultat iv idade, formal idade restr i ta,  publ ic idade mit igada, 

auto-executoriedade e exclusividade da titularidade pelo Ministério Público. 

A doutrina ratifica o entendimento esposado acima. Nesse viés: 

“procedimento de natureza administrativa, de caráter pré-processual, que 

se destina à colheita de elementos prévios e indispensáveis ao exercício 

responsável da ação civil pública” (José Rogério Cruz e Tucci, Cfr. 

“Código do Consumidor e processo civil”, in RT, nº 671, set/1991, p.32.) 

“caracteriza-se como procedimento investigatório informal no qual não se 

exige contraditório, sendo a formalidade, a burocracia e a lentidão 

incompatíveis com instrumento destinado a formar o convencimento do 

órgão ministerial”. (Hamilton Alonso Jr. “A valoração probatória do inquérito 

civil e suas consequências processuais”, in Ação Civil Pública - Lei 

7.347/1985 - 15 anos, coord. Edis Milaré, op. cit., p. 293.) Sendo assim, 

não se observa a presença da relatada nulidade. Outrossim, o requerido 

em questão suscitou isagógica consistente na ilegitimidade da notícia de 

fato que deu origem ao inquérito civil que instruiu a petição inicial da 

presente ação civil pública, tendo em vista que os elementos de cognição 

foram colhidos na Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga, MT. 

Contudo, a própria legislação citada pelo embargante autoriza o 

presentante do parquet que entender que a atribuição para apreciar a 

notícia de fato que lhe foi encaminhada pertenceria a outro órgão a 

remetê-la a este último, que foi exatamente o que ocorreu na hipótese em 
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tela, razão pela qual não se constata a aventada ilegitimidade, vejamos: 

Art. 3º- A Notícia de Fato será registrada no Sistema de Informação do 

Ministério Público (SIMP) pela Secretaria ou Núcleo da Promotoria ou da 

Procuradoria de Justiça, com a classe “NOTÍCIA DE FATO”, código 910002 

e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com 

atribuição para apreciá-la.(...) § 2º- Se aquele a quem for encaminhada a 

Notícia de Fato entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão 

do Ministério Público promoverá a sua remessa a este. § 3º - Na hipótese 

do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de 

homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público se a ausência 

de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudência 

consolidada ou orientação desse órgão. Por fim, o embargante acentua 

que o decisium vergastado seria omisso por não ter esclarecido o rito 

processual a ser seguido pela presente ação civil pública, se o da Lei nº 

8.429/92 ou do rito do procedimento comum, previsto pelos artigos 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que a 

petição inicial foi de clareza solar ao ter indicado que a presente ação civil 

pública foi ajuizada para a proteção dos direitos correlatos ao consumir e 

à saúde pública e não para apuração de atos de improbidade 

administrativa, razão pela qual o feito prosseguirá à luz do procedimento 

comum. Supridas as omissões, dou prosseguimento ao marchar 

processual e, à vista do pleito autoral para a produção de prova 

testemunhal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 13h30. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

T. D. S. B. (TESTEMUNHA)

A. M. D. (TESTEMUNHA)

A. C. D. S. (TESTEMUNHA)

J. O. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000796-31.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MAYCON ANDRE PIRES RÉU: LILIANE APARECIDA DA COSTA 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 23 de agosto de 2018, às 

17h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Por fim, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000785-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000745-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SABINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de juLho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000573-78.2018.8.11.0011. 

AUTOR: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

VLADIMIR PEREIRA DA SILVA FILHO contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

postula manutenção do auxílio-doença, e se for constatada a 

incapacidade permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma 

vez que o autor preencheria as condições para percepção do beneficio 

pretendido. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, o autor requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão do autor está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em caso 

quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 10 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000690-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI BUCHMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por MARLEI BUCHMANN contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, razão pela qual postula manutenção do 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que o autor preencheria as 

condições para percepção do beneficio pretendido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, o autor requer a tutela especifica consistente em obrigação de fazer, 

a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os 

efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 388 de 678



do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do fundamento 

em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão do autor 

está desamparada dos pressupostos necessários para concessão da 

tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. Neste pórtico, trago a baila o entendimento esposado 

pelos Tribunais Pátrios em caso quejandos, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL 

E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, o autor, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer esta Magistrada, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada 

pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com 

o agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE AMORENI DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000770-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LEIDIANE AMORENI DE JESUS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 
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cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 18 de 

juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000859-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MAGRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000859-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA MAGRI RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 10 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DANTAS PACAGNELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Ademais, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHA DA SILVA QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso 

quejando, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 
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A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Ademais, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000923-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI DE AZEVEDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000923-66.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: GERVASIO PEREIRA DOS REIS REQUERIDO: DERLI DE 

AZEVEDO SCHMIDT Indefiro o pedido de citação por edital da requerida, 

tendo em vista que não foram esgotadas as diligências para sua efetiva 

localização. Compartilhando deste entendimento: REGIMENTAL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO 

POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO - 

NULIDADE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização 

dos réus para que se proceda à citação por edital. (AgR 130418/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)(grifou-se) Assim, 

intime-se o requerente para que, em 15 (quinze) dias, forneça o endereço 

atualizado da requerida ou efetue requerimento das diligências que 

entender necessárias a descortinar o endereço delas. Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste, 12 de julho 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253958 Nr: 5198-12.2017.811.0011

 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: Regina Cristina Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 53 abaixo transcrita, 

bem como de que esta Secretaria designou a data 31/08/2018 às 

11h40min 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. Despacho: Considerando a justificativa apresentada 

pela requerente às fls. 52, determino que seja agendada nova data para 

realização da perícia médica, bem como a intimação da mesma.Cumpra-se. 

Intimem-se. Às providências. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250739 Nr: 3394-09.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide José dos Santos Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 83 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 31/08/2018 às 13h 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.: 247462 Nr: 1844-76.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania de Oliveira

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 73 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 31/08/2018 às 13h20min 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.: 252270 Nr: 4206-51.2017.811.0011
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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: Nilva Biribilli

 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:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 75 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 31/08/2018 às 11h 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199706 Nr: 4287-39.2013.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante da certidão de fl. 69, intime-se a parte autora para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze), sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 20 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Matadouro União Ltda. interpôs embargos de declaração conforme ID 

14260196, aduzindo, em apertada síntese, que a decisão proferida no ID 

14147669 seria omissa por não ter apreciado as questões preambulares 

arguidas em sede de contestação. Recebo os embargos, por tempestivos, 

e dou-lhes provimento para sanar a omissão aventada e integrar a 

decisão proferida no ID 14147669, nos seguintes termos: O requerido 

Matadouro União Ltda. levantou a tese de que o Inquérito Civil instaurado 

pelo Ministério Público seria nulo por não ter lhe conferido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, em franca violação ao devido processo 

legal. Não obstante os argumentos apresentados, esta Magistrada 

coaduna-se com a doutrina e jurisprudência dominantes que preconizam 

ser o Inquérito Civil procedimento administrativo preparatório, facultativo e 

inquisitivo, sendo, portanto, dispensável o contraditório e a ampla defesa. 

O inquérito civil é um procedimento meramente investigatório, com a 

finalidade de colheita de provas para fornecer elementos para uma futura 

e eventual ação civil pública. O próprio artigo 1º da Resolução 001/2001 

do Conselho nacional do Ministério Público corrobora com essa ideia: “Art 

1º. O inquérito civil, procedimento administrativo investigatório de natureza 

inquisitorial, será instaurado para apurar fato que, em tese, autorize o 

exercício da tutela de interesses difusos, coletivos, individuais 

indisponíveis, individuais homogêneos, da defesa do patrimônio público e 

da moralidade administrativa do Estado ou de Município (...)” A natureza 

jurídica do inquérito civil contém elementos exclusivos como: 

facultat iv idade, formal idade restr i ta,  publ ic idade mit igada, 

auto-executoriedade e exclusividade da titularidade pelo Ministério Público. 

A doutrina ratifica o entendimento esposado acima. Nesse viés: 

“procedimento de natureza administrativa, de caráter pré-processual, que 

se destina à colheita de elementos prévios e indispensáveis ao exercício 

responsável da ação civil pública” (José Rogério Cruz e Tucci, Cfr. 

“Código do Consumidor e processo civil”, in RT, nº 671, set/1991, p.32.) 

“caracteriza-se como procedimento investigatório informal no qual não se 

exige contraditório, sendo a formalidade, a burocracia e a lentidão 

incompatíveis com instrumento destinado a formar o convencimento do 

órgão ministerial”. (Hamilton Alonso Jr. “A valoração probatória do inquérito 

civil e suas consequências processuais”, in Ação Civil Pública - Lei 

7.347/1985 - 15 anos, coord. Edis Milaré, op. cit., p. 293.) Sendo assim, 

não se observa a presença da relatada nulidade. Outrossim, o requerido 

em questão suscitou isagógica consistente na ilegitimidade da notícia de 

fato que deu origem ao inquérito civil que instruiu a petição inicial da 

presente ação civil pública, tendo em vista que os elementos de cognição 

foram colhidos na Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga, MT. 

Contudo, a própria legislação citada pelo embargante autoriza o 

presentante do parquet que entender que a atribuição para apreciar a 

notícia de fato que lhe foi encaminhada pertenceria a outro órgão a 

remetê-la a este último, que foi exatamente o que ocorreu na hipótese em 

tela, razão pela qual não se constata a aventada ilegitimidade, vejamos: 

Art. 3º- A Notícia de Fato será registrada no Sistema de Informação do 

Ministério Público (SIMP) pela Secretaria ou Núcleo da Promotoria ou da 

Procuradoria de Justiça, com a classe “NOTÍCIA DE FATO”, código 910002 

e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com 

atribuição para apreciá-la.(...) § 2º- Se aquele a quem for encaminhada a 

Notícia de Fato entender que a atribuição para apreciá-la é de outro órgão 

do Ministério Público promoverá a sua remessa a este. § 3º - Na hipótese 

do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de 

homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público se a ausência 

de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudência 

consolidada ou orientação desse órgão. Por fim, o embargante acentua 

que o decisium vergastado seria omisso por não ter esclarecido o rito 

processual a ser seguido pela presente ação civil pública, se o da Lei nº 

8.429/92 ou do rito do procedimento comum, previsto pelos artigos 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que a 

petição inicial foi de clareza solar ao ter indicado que a presente ação civil 

pública foi ajuizada para a proteção dos direitos correlatos ao consumir e 

à saúde pública e não para apuração de atos de improbidade 

administrativa, razão pela qual o feito prosseguirá à luz do procedimento 

comum. Supridas as omissões, dou prosseguimento ao marchar 

processual e, à vista do pleito autoral para a produção de prova 

testemunhal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 13h30. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora de que o documento juntado ao ID 
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14352222 veio desacompanhada do respectivo anexo, qual seja o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, bem como 

para que providencie sua juntada ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora de que o documento juntado ao ID 

14352331 veio desacompanhada do respectivo anexo, qual seja o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, bem como 

para que providencie sua juntada ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000900-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000900-23.2018.8.11.0011. 

AUTOR: SUELI DE SOUZA DOMINGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Sueli de 

Souza Domingues contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 

10M51.1); Transtornos dos tecidos moles não especificado CID M.79.9); e 

outras patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em fornecer o aludido benefício na seara administrativa, 

consoante se infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da própria 

enfermidade que acomete a parte autora, podendo haver piora substancial 

do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da urgência e da 

probabilidade, do direito da parte requerente, é imprescindível que se 

conceda a tutela provisória satisfativa em comento, entregando-lhe o bem 

da vida, imediatamente, de forma a resguardar o seu direito fundamental à 

vida com dignidade, posto que a tutela seja irreversível. Ademais, não 

obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil, a 

qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como pressuposto 

negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só poderá 

conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, denota-se que a 

requerente conseguiu reunir conjunto probatório suficiente para 

demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não se 

trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por objetivo 

fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. Quando 

se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das regras 

burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no intuito de se 

fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na Constituição da 

República. Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais e necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e 

com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o benefício de Auxílio Doença à 

autora, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir do indeferimento administrativo, qual 

seja, 08 de junho de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde 

já, nomeio como perita-médica, independentemente de compromisso, a 

Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica 

Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 

78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a 

expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 
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a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo 

médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente 

mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante 

remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e 

o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14100468, 

14100469, 14100471, 14100472, 14100473, 14100474, 14100478, 

14100484, 14100492.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000739-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR: BENEDITO DE CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Benedito de 

Campos contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com lumbago com ciática (CID 

M-54.4); espondilose lombar com osteófitos marginais e regionais e 

artropatia facetária em L4-S5, L5-S1 e outras patologias especificadas, 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir da sua cessação. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 
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publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 

como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol d’ Oeste – MT, 23 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000720-07.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA RÉU: INSS AGENCIA DE 

CÁCERES MT Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Elenita 

Morschheuser da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com transtorno afetivo 

bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos (CID 

F-31.5); Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] (CID 

F-41.0); Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID CID – 

F-32.2); Transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias 

obsessivas e comportamentos compulsivos (CID F-42.2) e outras 

patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para 

as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as 

doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em fornecer o aludido benefício na seara administrativa, 

consoante se infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da própria 

enfermidade que acomete a parte autora, podendo haver piora substancial 

do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da urgência e da 

probabilidade, do direito da parte requerente, é imprescindível que se 

conceda a tutela provisória satisfativa em comento, entregando-lhe o bem 

da vida, imediatamente, de forma a resguardar o seu direito fundamental à 

vida com dignidade, posto que a tutela seja irreversível. Ademais, não 

obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil, a 

qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como pressuposto 

negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só poderá 

conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, denota-se que a 

requerente conseguiu reunir conjunto probatório suficiente para 

demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não se 

trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por objetivo 

fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. Quando 

se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das regras 

burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no intuito de se 

fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na Constituição da 

República. Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais e necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e 

com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social restabeleça o benefício de Auxílio Doença à 

autora, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir de sua cessação. Expeça-se ofício 

ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos no prazo 

de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a 

parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 

2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a realização da perícia 

requerida, desde já, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos. Deverá a 

Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

a expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil. Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na 

forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores esclarecimentos por 

parte do perito. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pelo fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ 

Oeste/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

100 km da sede desta Comarca e, consequentemente, faz com que o 

expert percorra a distância aproximada de 200 km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

demonstrando, assim, a necessidade de majoração do valor da perícia, a 

fim de não prejudicar a prestação jurisdicional as partes e interessados. 

Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e 
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à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Por fim, demonstrada 

a hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol d’ Oeste – MT, 23 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 

13698224, 13698287, 13698330, 13698486, 13698601, 13698681, 

13698983, 13698928.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO JULIETE DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000715-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ELIELSO JULIETE DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Elielso 

Juliete de Andrade contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 497 do NCPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Laceração ocular sem 

prolapso ou perda de tecido intra-ocular (CID S05.3); Catarata traumática 

(CID H26.1); Ceratoconjuntivite (CID H16.2); Esclerite e episclerite em 

doenças classificadas em outra parte (CID H19.0); Transtorno não 

especificado do globo ocular (CID H44.9); e outras patologias 

especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer 

o aludido benefício na seara administrativa, consoante se infere dos 

formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que acomete a 

parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De 

outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa 

em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a 

resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a 

tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, 

do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir de sua cessação Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa 

diária, oportunamente aplicada. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio 

como perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua 

Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar a expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim 
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como a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 23 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 13678392, 13678665, 

13678691, 13678735, 13678778, 13678815, 13678872.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164661 Nr: 2587-62.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Rosa Maciel, MdDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 419010-6/2018 e 419016-5/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209441 Nr: 1881-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 419080-7/2018 e 419077-7/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231389 Nr: 2608-33.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvará Eletronico nº 

419058-0/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70796 Nr: 260-52.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Corina Paula dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 419055-6/2018 e 419052-1/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 193476 Nr: 3215-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 418922-1/2018 e 418918-3/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181078 Nr: 1169-55.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalete das Graças Coelho Flamini, Antonio Carlos 

Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 30/10/2017, 

às 15:00 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

devendo comparecer devidamente acompanhado do autor e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência (art. 450 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

419883-P/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235507 Nr: 476-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Francisca de Souza Elesbão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - Procurador Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Intimar o advogado do requerido de que foram expedidos Alvarás 

Eletronicos nº 418942-6/2018 e 418940-P/2018, relativo aos valores 

depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259102 Nr: 1464-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Castilho Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora que foi designado para o dia 

27/08/2018, às 14:10 horas para a realização da perícia médica a ser 

realizado nos autos pela Dr.ª Bruna dos Santos Silva Azevedo no Fórum 

local. Devendo informar a parte autora para comparecer à pericia 

designada munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando; 

acompanhado de receita médica atualizada, exames complementares que 

identifique a sua patologia e um documento com foto para identificação.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000761-71.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO: DIAS AUTOS Nº 1000761-71.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: 

[Dissolução] PARTE AUTORA: Nome: JOSE HILTON DE SOUZA MONTEIRO 

Endereço: Rua Primeiro de Maio, 1537, Bairro Jardim São Paulo, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIA: Nome: IRACEMA 

FERREIRA DE ARAUJO Endereço: local incerto e não sabido VALOR DA 

CAUSA: 0,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIA IRACEMA 

FERREIRA DE ARAUJO, atualmente em local incerto e não sabido, 

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 quinze (15) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, oferecer resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecer desde logo o rol de testemunhas e 

documentos, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular, 

RESUMO DA INICIAL: Ação de Divórcio Litigioso ajuizado por Jose Hilton de 

Souza Monteiro em face de Iracema Ferreira de Araujo, demais 

qualificações incertas. DESPACHO: "Considerando-se que a requerida se 

encontra em local incerto e não sabido, deixo de designar a audiência de 

conciliação/mediação, prevista pelo art. 334, caput, do NCPC e determino 

sua citação, via edital, para que ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações 

de fato da parte autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na 

forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, desde já, nomeio como curador especial o Dr. Nilson Tomaz 

da Silva Júnior, OAB/MT 22.751/O. Para tanto, arbitro-lhe honorários 

advocatícios no patamar de 3 URH, que perfazem atualmente o montante 

de R$ 2.689,53 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 

três centavos). Intime-se o douto causídico do múnus. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol d’Oeste, 18 de 

julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito" Mirassol d'Oeste/MT, 

24 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 31/10/2018 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. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 31/10/2018 Hora: 16:30 . 

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. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CHITARO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 31/10/2018 Hora: 17:30 . 

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. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA GONCALVES PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010554-80.2016.8.11.0011. REQUERENTE: CREUSA GONCALVES PERINI 

REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais em que a Autora CREUSA GONÇALVES PERINI 

propôs em desfavor de TRANSPORTES JAO LTDA e NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, sob a alegação de que utilizou o ônibus 

da empresa ré Transporte Jao para locomover-se de Barra do Bugres 

sentido Mirassol D´Oeste, na data de 12 de dezembro de 2015, veículo 

conduzido pelo motorista “Nilton”, sendo que estava em alta velocidade e, 

ao passar por um buraco, lesionou a autora na coluna, ocasionando 

ferimentos graves, tal como Fratura com Acunhamento do Corpo Vertebral 

L1 e Fratura com Acunhamento do Platô Anterosuperior L2, restando 

sequelas psicológicas também. Pleiteia danos morais e materiais no 

importe de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). A ré 

Transporte Jaó, em contestação, arguiu em preliminar, pela necessidade 

de perícia médica na coluna da autora; no mérito, em suma, aduziu pela 

inexistência dos fatos alegados pela autora. A ré Seguradora, requereu, 

em preliminar, a concessão da justiça gratuita, bem como suspensão dos 

atos processuais pela liquidação extrajudicial; no mérito, direcionou a 

defesa pela inexistência de provas dos alegados prejuízos sofridos pela 
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autora, somado à inexistência de conduta imprudente, negligente ou 

imperita do preposto da ré, assim como pela ausência de previsão 

contratual na apólice de seguro. Concernente à justiça gratuita, tem-se 

necessária seu deferimento diante da situação de hipossuficiência 

econômico-financeira da Requerente, posto pela presença de dificuldades 

para arcar com as eventuais custas e despesas processuais, nos termos 

da Lei nº. 1060/50. Referente à justiça gratuita solicitada pela ré 

Seguradora, não prospera, eis que ausente comprovação da necessidade 

por insuficiência de recursos financeiros e, por se tratar de medida 

excepcional, merece destaque nas provas apresentadas. Isto não logrou 

a ré em fazer. Verifica-se que houve realização de audiência de 

conciliação, infrutífera; porém, em audiência instrutória, houveram oitivas 

de uma testemunha e uma informante. A testemunha Edvonei, fiscal da 

empresa ré Transportes Jaó, relatou que não tem conhecimento dos fatos. 

Informou que o ônibus saiu 8 horas de Barra do Bugres e para chegar por 

volta das 3horas em Mirassol. Não soube de nenhuma ocorrência. Indicou 

que a estrada possui longo trecho de estrada de chão, e a média da 

velocidade é de 45km nesta estrada. Os motoristas são passados por 

treinamento e acompanham a velocidade e ele, como fiscal, fiscaliza a 

velocidade. Disse que o veículo estava normal no dia dos fatos e 

acompanhou-o até Quatro Marcos. A informante Sheila Gonçalves Pires, 

neta da autora, afirmou que estava viajando com sua avó e sentaram nos 

fundos do veículo por estar lotado. Disse que quando o ônibus bateu em 

um buraco, imagina mais de 100km/h em estrada de chão, não conseguiu 

ajudar a avó que bateu as costas e desmaiou. Gritou para o motorista 

parar. Assim que ele parou a avó voltou tomou um remédio. Desta forma, o 

motorista fez algumas pessoas cederem o lugar na frente. Expôs que 

ninguém perguntou se ela estava bem, sendo que foi para o hospital e 

constataram que teve fratura nas costas. Também informou que a autora 

foi medicada e disseram que necessitava operar. Tomou medicamentos e 

teve que usar cinta. Ainda usa medicamentos e sente dor, salientou que 

não teve ajuda dos réus. PRELIMINAR PERÍCIA MÉDICA Diferentemente do 

alegado pela ré transportadora, não há necessidade de realização em 

perícia médica a fim de constatar as lesões produzidas na autora, posto 

que em laudo confeccionado por médico juntamente com o Boletim de 

Ocorrência que acarretou, além da comunicação de sinistro feita perante a 

ré Transportes Jaó, resultam em prova contundente acerca da ocorrência 

do acidente que causou as lesões na autora. Portanto, a perícia médica 

não produzirá qualquer efeito somatório nas provas. MÉRITO No caso em 

tela, a Autora comprovou que o acidente de veículo fora causado por 

preposto das rés, que com a responsabilidade solidária, merecem reparar 

pelos prejuízos morais que causaram. Incontroversa a contratação do 

serviço de transporte rodoviário pela autora junto à empresa reclamada 

Transporte Jaó que possui contrato de seguro junto à ré Nobre. Nesse 

particular, a relação em questão é regulada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, com os efeitos do art. 2º do CDC, sendo a autora destinatária 

final dos serviços de transporte. As reclamadas sustentam a inocorrência 

da queda da autora devido ao buraco que o veículo passou em alta 

velocidade, bem como a eventual ocorrência de caso fortuito ou força 

maior e inexistência de previsão contratual na apólice de seguro. Contudo, 

em que pese a instrução em audiência não ter produzido acréscimo 

probatório, a documentação apresentada pela autora demonstrou de 

maneira eficaz que houve um acidente causado pela má condução de 

veículo automotor de preposto das rés. Tanto o Boletim de Ocorrência 

confeccionado, quanto os receituários médicos e laudo médico, resultam 

em lesões causadas à autora consequentes de acidente de veículo na 

data contratada para locomover-se com o ônibus da ré Transportes jaó. 

Ademais, a autora cumpriu seu dever em comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, cabendo às rés demonstrar os fatos extintivos ou 

modificativos do direito da autora. Porém, não há nos autos qualquer prova 

neste sentido. Alinhado às alegações da autora, houveram informações 

dando conta de que o veículo passou por um buraco em alta velocidade e 

isto dificultou a autora proteger-se. Neste compasso, à luz da 

responsabilidade objetiva aplicável ao caso em tela, afastada está a 

eventual existência de caso fortuito ou força maior. DANOS MATERIAIS 

Tangentemente aos danos materiais, não houve comprovação quanto aos 

efetivos gastos realizados pela autora. A juntada unicamente dos 

receituários médicos e exames que a autora participou não possuem o 

condão de especificar os valores concretamente dispendidos a fim de 

tratamento consequente do acidente. Inexistente, ao longo do 

procedimento judicial, a apresentação e comprovação de compra dos 

eventuais medicamentos que tomou. Não juntou ao menos recibo ou 

comprovante de pagamento junto à farmácias ou qualquer outro 

estabelecimento, sendo que é necessária a indicação de valores e provas 

do que realmente gastou. Portanto, não merece acolhimento, por ausência 

de provas. DANO MORAL Concernente ao dano moral, resta evidenciado 

o dever de indenizar que recai sobre as reclamadas, que não 

conseguiram demonstrar, sequer, eventual suporte que concedeu à 

autora diante das lesões que o acidente lhe causou. Cuida-se de risco 

inerente à sua atividade de transporte rodoviário e, como tal, deve ser 

suportado pela empresa. O abalo moral está configurado na presente 

demanda. O caso em tela é resultante de falha na prestação de serviços 

pela ré que foi imprudente quando na condução de seus passageiros 

durante uma viagem longa e em local que exigia redução de velocidade. 

Certamente que, se o condutor do veículo estivesse com velocidade 

reduzida, tal como indicada em até 45km/h, de imediato à visualização do 

buraco na estrada, não teria ocorrido o acidente com a autora. O único 

fato de que precisou direcionar-se ao médico, juntamente com o 

tratamento posterior que realizou, por si só, já demonstram a alteração no 

cotidiano da autora, bem como o estresse e preocupação que o fato lhe 

produziu. Segue precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA 

- INCÊNDIO NO BAGAGEIRO DE ÔNIBUS - CONTRATO DE TRANSPORTE 

DE PESSOAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 

1. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, aferir a necessidade ou 

não de outros elementos a serem colhidos. Preliminar de nulidade por 

cerceamento de defesa que se rejeita. 2. O transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 

responsabilidade (CC: art. 734). 3. A hipótese de incêndio do veículo 

configura caso fortuito interno que não tem o condão de afastar o dever 

de indenizar, uma vez que, apesar de ser evento imprevisível, é fato que 

se encontra relacionado aos riscos inerentes da própria atividade 

exercida pelo transportador. 4. O mero fato de vivenciar o acidente com 

consequências potencialmente gravíssimas já é causa suficiente a 

configurar o dano moral. No que tange aos danos materiais, como se trata 

de relação de consumo, incumbia à empresa Apelante comprovar a menor 

extensão dos danos materiais alegados, haja vista que era seu dever 

exigir a declaração do valor de bagagem, a fim de fixar o limite da 

indenização. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Apelação Cível nº 

0010.12.706315-3, Câmara Única da Turma Cível do TJRR, Rel. Convocado 

Leonardo Pache de Faria Cupello. unânime, DJe 06.12.2013).” (grifos 

nossos). Sendo assim, prospera o pleito de indenização por danos morais. 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

procedente o pedido para o efeito de condenar as requeridas, 

solidariamente, à indenização pelos danos morais sofridos pela autora, no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 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. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de maio de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D´Oeste, 25 de 

julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000442-40.2017.8.11.0011. REQUERENTE: LAERCIO MENDES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

conhecimento (indenizatória de danos morais e materiais) pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - LAERCIO MENDES PEREIRA – move em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o fundamento de que possuía 

uma linha telefônica da requerida, qual seja, (65) 99620-6444, e efetuava 

recargas no valor de R$10,00 e R$15,00 para utilização da internet. Aduz 

que em 2016 verificou diversos descontos do valor devido envio de 

mensagens sem solicitação do autor e, por este motivo, realizou 

reclamações perante a ré sob os protocolos: 20163622613983 de 

12.10.2016; 201638559310981 de 04.12.2016; 201663859481991 de 

05.12.2016; e 201463859814152 de 05.12.2016. Pleiteia a indicação dos 

créditos consumidos, bem como ressarcimento dos valores debitados e 

indenização pelos danos morais. Audiência de conciliação infrutífera. 

Citada a requerida, apresentou contestação com preliminar de 

incompetência deste Juizado diante da necessidade de perícia; requereu a 

litigância de má-fé; e inépcia da inicial por ausência dos fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido. No mérito arguiu pela contratação de 

serviço promocional por parte do autor VIVO TUDO TURBO e que tinha 

permanência até 30/04/2016, com pagamento semanal em R$10,99 (dez 

reais e noventa e nove centavos). Rechaçou os danos morais. A 

requerente apresentou impugnação à contestação refutando os termos da 

defesa ponto a ponto. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inversão do ônus da prova já concedida. A 

controvérsia refere-se exclusivamente aos descontos realizados em 

recarga de valores no telefone do autor que considera indevidos, sendo 

certo que a demanda não necessita de dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. PRELIMINARES No que concerne às preliminares aventadas, 

merecem ser afastadas. Primeiramente, a preliminar de incompetência do 

juizado especial diante da complexidade da causa não procede. Isto 

devido à plena desnecessidade de realização na linha telefônica do autor, 

posto que se trata de possível problema constatado no sistema da 

empresa ré. Consequentemente, por se tratar de sistema da empresa ré, 

cabe à esta apresentar provas para elucidar o correto funcionamento e 

descontos realizados na linha de telefone do autor. A ré tem livre e fácil 

acesso ao seu próprio sistema. Concernente à má-fé do autor, igualmente 

não restou demonstrada. O autor ao se ver com um serviço defeituoso, 

utilizou-se do sistema Jurisdicional para solucionar a questão. Ademais 

indicou diversos protocolos de atendimentos que, sequer foram 

apresentados pela ré. Assim, afastada esta preliminar. No que se refere à 

inépcia da inicial, igualmente afastada. Todos os requisitos fundamentais e 

fáticos estão presentes na exordial. Portanto, afasta-se todas as 

preliminares e passa-se à análise do mérito. MÉRITO DOS DESCONTOS No 

caso em tela, o Requerente apresentou diversos números de protocolos 

de atendimentos realizados pela requerida com o intuito de demonstrar a 

motivação dos valores descontados dos créditos do autor em sua linha 

telefônica. Em que pese a ré ter argumentado no sentido de que o autor 

contratou por um serviço promocional denominado VIVO TUDO TURBO, 

não logrou comprovar a contratação. Certamente, os descontos foram 

efetuados sem a anuência do autor, que desconhecia o serviço e não 

contratou. Conforme consta a linha telefônica móvel do requerente teve 

descontos nos créditos de recarga que efetuou. Por outro lado, a ré 

indicou a existência de um serviço promocional que realizava tais 

descontos, porém, não apresentou contrato, ligação ou qualquer outro tipo 

hábil de contratação por parte do autor. Claramente que constam diversos 

números de protocolos quanto aos atendimentos da requerida, sempre 

contatados pelo requerente, com objetivo de solucionar seu problema. 

Somente para elucidar, houve oportunidade para a requerida juntar as 

gravações mencionadas pelo requerente, e, visando a aplicação do artigo 

18 do CDC, não o fêz. Frise-se que o objeto da presente demanda trata de 

falha na prestação de serviços exclusivamente para o requerente. 

Conclusivamente, prossegue-se ao dever de ressarcir o autor pelos 

débitos indevidamente resultantes em seus créditos. DANO MORAL Por 

sua vez, o dano moral não está presente. Os descontos ocorridos nos 

créditos do autor, não possuem o condão de danificar e abalar o 

psicológico do autor. Trata de meros problemas diárias e casuais que 

podem ocorrer em uma relação cotidiana de telefonia. Tampouco merece 

ser considerado mero aborrecimento, posto que ao ser ressarcido pelos 

descontos e com a indicação da defesa quanto ao suposto motivo que 

causou tais subtrações, o autor terá solucionado seu problema em 

questão. Em finalização, não há que se considerar qualquer sofrimento 

caracterizador de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a requerida à devolução dos descontos 

indevidamente realizados na linha telefônica do autor, a serem 

oportunamente indicados pelo consumidor, cuja correção monetária deve 

ser feita pelo índice INPC, a partir da data de cada débito, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da 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. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 20 de julho de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

elaborado pela juíza leiga para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000328-04.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WEFERSON DOS SANTOS CHUE Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT proposta por WEFERSON 

DOS SANTOS CHUE em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., sob a alegação de que o 

Requerente sofreu acidente automobilístico em via pública, na data de 

22/11/2016, ocasionando-lhe lesão corporal grave, qual seja, fratura do 

calcâneo no pé direito, merecendo ser reparado pela forma do seguro 

DPVAT, no montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Em 

sede de contestação, a Requerida, em preliminar pleiteou pela 

incompetência do Juizado pela complexidade do caso a necessitar de 

laudo pericial visando a graduação da lesão; também aduziu pela ausência 

de laudo do IML. No mérito, arguiu pelo eventual pagamento proporcional 

ao grau de invalidez e indicou a indenização já realizada em R$1687,50 

(hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Tem-se 

por incontroversa a ocorrência do acidente, cingindo-se a divergência 

exclusivamente ao pagamento do seguro DPVAT, sendo que a demanda 

não necessita de dilações probatórias, devendo-se prosseguir à 

sentença. Concernente à justiça gratuita, mister sua concessão diante da 

situação de hipossuficiência econômico-financeira do Requerente, com 

dificuldades para arcar com as eventuais custas e despesas 

processuais, nos termos da Lei nº. 1060/50. Verifica-se que houve 

realização de audiência de conciliação, infrutífera. Relatório dispensado, 
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nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. PRELIMINAR 

COMPLEXIDADE Em que pese as alegações da ré pela complexidade da 

causa a depender de realização de perícia técnica, não prospera. Embora 

haja necessidade de comprovar-se a lesão mediante laudo, o autor 

deveria ter demonstrado o dano por laudo do IML que deveria ter sido 

realizado para fins de prosseguimento do tratamento. Portanto, não se 

afasta a competência deste Juizado pela motivação em complexidade da 

causa. MÉRITO Conforme se analisa, os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, não se alinham à pretensão do requerente. 

Mormente pelas regras dispostas no NCPC, artigo 373, inciso I, ao autor 

competia provar que a lesão sofrida em decorrência do acidente 

automobilístico foi classificada como grave, bem como produziu invalidez 

permanente para o desenvolvimento de suas atividades habituais. Ou seja, 

ainda que sob a égide do CDC, o autor deveria ter comprovado o fato 

constitutivo do seu direito, sendo certo que não logrou fazê-lo. 

Depreende-se dos documentos acostados que, o autor juntou 

exclusivamente os documentos referente ao atendimento imediato do 

acidente, não anexou laudo, atestados ou mesmo receituários de 

atendimentos posteriores e acompanhamentos da suposta invalidez. Neste 

compasso, ausente prova a ensejar o pleito indenizatório. Confira-se 

julgado neste sentido: “TJMT – Apelação APL 00473638820098110000 

47363/2009 (TJ-MT) Data do Julgamento: 11/11/2009 Ementa: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

FRATURA EXPOSTA DE CALCÂNEO DIREITO E PUNHO ESQUERDO – 

ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO DO 

IML – CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DE SUA 

QUANTIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

SENTENÇA ANULADA – RETORNO AO JUÍZO SINGULAR – RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do que consta a regra prevista no artigo 5º., parágrafo 

5º. Da Lei nº.6194/74 desde 1992, com a edição da Lei nº.8441/92, 

necessário se faz a realização de laudo complementar, para que se 

confirme o grau de invalidez permanente, bem como quantifique, nos 

termos da tabela trazida pela regra legal retromencionada. Sendo 

imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se o beneficiário é 

portador de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, 

seu grau, a sentença deve ser anulada, principalmente quando o atestado 

médico juntado aos autos é extremamente frágil para a finalidade a que se 

destina. (Ap47363/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2009, publicado 

no DJE19/11/2009).”. Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, 

não há como ser indenizado o autor pelo valor de tabela máximo nos 

termos do pedido inicial. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado pelo 

autor, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da 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. 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. 

Mirassol D´Oeste, 10 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000329-86.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IZAIAS AMORIM DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT proposta por IZAIAS AMORIM 

DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., sob a alegação de que o Requerente sofreu 

acidente automobilístico em via pública, na data de 14/04/2016, 

ocasionando-lhe lesão corporal: amputação traumática de outras parte da 

cabeça, trauma de face em região frontal e pálpebras esquerda com 

necessidade dos procedimentos cirúrgicos reconstrução total de 

pálpebra, mais transferência intermediaria de retalho, enxerto ósseo em 

tabua anterior do sei frontal e reinplantação em mm elevador da pálpebra e 

tarsorrafia. Pleiteia reparação material pela forma do seguro DPVAT no 

montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Em sede de 

contestação, a Requerida, em preliminar pleiteou pela incompetência do 

Juizado pela complexidade do caso a necessitar de laudo pericial e aduziu 

pela ausência de laudo do IML e pedido administrativo. No mérito, arguiu 

pela prova pericial e eventual pagamento proporcional ao grau de 

invalidez. Tem-se por incontroversa a ocorrência do acidente, cingindo-se 

a divergência exclusivamente ao pagamento do seguro DPVAT, sendo que 

a demanda não necessita de dilações probatórias, devendo-se prosseguir 

à sentença. Concernente à justiça gratuita, mister sua concessão diante 

da situação de hipossuficiência econômico-financeira do Requerente, com 

dificuldades para arcar com as eventuais custas e despesas 

processuais, nos termos da Lei nº. 1060/50. Verifica-se que houve 

realização de audiência de conciliação, infrutífera. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

PRELIMINARES Em que pese as alegações da ré pela complexidade da 

causa a depender de realização de perícia técnica, não prospera. Embora 

haja necessidade de comprovar-se a lesão mediante laudo, o autor juntou 

à exordial diversos documentos comprobatórios das lesões causadas 

pelo acidente, assim como de cirurgias realizadas e fotos do veículo 

danificado. Tais anexos provam que o acidente de veículo em via pública 

causou danos gravíssimos ao autor, tanto que necessitou de 

procedimento cirúrgico para reconstrução de partes da face, tudo 

atestado por médicos. Portanto, não se afasta a competência deste 

Juizado pela motivação em complexidade da causa. Da mesma forma, o 

prévio pedido administrativo não afasta a análise jurisdicional, eis que 

direito fundamental disponível à todos. MÉRITO Conforme se analisa pelos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, merece ser 

acolhida a pretensão do requerente. Mormente pelas regras dispostas no 

CDC e NCPC, o autor compôs toda documentação e fatos necessários à 

apresentar os fatos constitutivos de seu direito; ao passo que a ré, 

seguradora em nível nacional, não se pautou em comprovar os fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivo do direito do autor. Claramente que 

pela égide do CDC caberia à ré demonstrar motivação suficiente a ensejar 

excludente de sua responsabilidade no dever de indenizar ao requerente 

em decorrência do acidente. O contingente probatório produzido nos autos 

resultam que, após o fato, somado aos inúmeros danos ao veículo (que 

por si só já indicam a gravidade do acidente), o autor ficou afastado do 

trabalho por prazo superior a 30 dias e precisou se submeter cirúrgico, 

tendo recebido alta médica somente em 17/06/2016. A Lei 6194/74 prevê o 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório em casos de 

lesões causadas em acidentes por veículos automotores de vias 

terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não. Diante das elucidações, de rigor a condenação da 

requerida a pagar ao autor o devido seguro obrigatório. Tangentemente ao 

quantum indenizatório, com a edição da Lei nº. 11.482/2007, deve ser o 

valor coberto pelo seguro DPVAT no importe máximo de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), diante da perda de partes do corpo, tal 

como pálpebra, enxerto de seio frontal e reimplantação de pálpebra. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré Seguradora 

Líder ao pagamento de indenização pelo seguro DPVAT no importe de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cuja correção monetária deve 

ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação (Súmula 426 STJ), julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da Ré 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. Na 
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hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 10 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 10 

de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-68.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAVARES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E C P LETISTEL SERVICOS DE CATALOGOS TELEFONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010516-68.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 12.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TAVARES & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: E C P LETISTEL 

SERVIÇOS DE CATÁLOGOS TELEFÔNICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TAVARES & CIA LTDA 

– ME em desfavor de E C P LETISTEL SERVIÇOS DE CATÁLOGOS 

TELEFÔNICOS LTDA - ME, pelo rito da Lei 9.099/95, em que se pleiteia 

restituição em dobro de valores pagos à título de divulgação comercial da 

empresa autora em site e lista telefônica devido inadimplemento da ré. Em 

que pese sentença condenatória transitada em julgado, conforme se 

depreende da análise aos autos, as partes se compuseram 

amigavelmente. Nos termos da petição de acordo, a requerida indenizará à 

empresa requerente no valor de R$1.684,00 (hum mil, seiscentos e oitenta 

e quatro reais), pagos em duas vezes, sendo a última parcela em 

05/02/2018. Sendo assim, merece ser notificada a requerente para termos 

de prosseguimento ou extinção. Assim, pela composição amigável, 

apresento projeto de sentença no sentido de homologar o acordo 

realizado. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação, intimação da requerente ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 11 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste, 25 de julho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-86.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACY GOMES DE MOURA OAB - MT0020565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010185-86.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO em 

desfavor BANCO BMG, sob o fundamento de que houve negativação 

indevida incluída pela requerida que desconhece a procedência. Pleiteia 

exclusão da negativação, bem com indenização por danos morais. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois se 

refere à inexistência de débitos do Requerente junto ao banco Requerido. 

Verifica-se que houve realização de audiência de conciliação sem 

comparecimento do Autor, embora devidamente intimado da data, sendo 

presente o banco requerido. Sabidamente que não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Assim, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, opino pela 

extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo-se a 

contumácia do Requerente. A extinção do processo independerá, no 

presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei 

nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais pela tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para o Autor, a extinção do feito; para a ré, a revelia. (TJSP, 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, opino pelo JULGAMENTO DE EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência. Tangentemente à condenação em pagamento de custas e 

despesas processuais ao Autor no importe de 10% sobre o valor da 

causa, pela aplicação do parágrafo 2º., artigo 51 da lei 9099/95. Frente ao 

disposto, 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. Mirassol D´Oeste, 11 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D´Oeste, 25 de 

julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE BARCELONE MULLER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 
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8010296-12.2012.8.11.0011; Valor causa: R$ 1.252,66; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DILCE BARCELONE MULLER - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLARO S.A, em face da r. 

sentença proferida em sede de embargos à execução de ação pelo rito da 

Lei 9099/95 que julgou-os intempestivos. O embargante alega a presença 

de omissão diante da negação aos embargos à execução opostos por 

intempestividade, eis que aduziu ter cumprido o prazo de 15(quinze) dias 

para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença após 

seguro o juízo. Tendo em vista a certidão elaborada pela Secretaria deste 

Juizado, a explanação quanto aos prazos decorridos de pagamento, 

oposição de embargos e intimação, certificou que os embargos à 

execução postos por esta embargante após a sentença condenatória 

foram efetivamente intempestivos. Nos termos dos Enunciados referidos 

(165 e 13 do FONAJE), em sede de Juizados, a contagem dos prazos 

inicia-se com a data da intimação e não com a juntada do mandado 

cumprido; somando-se à continuidade da contagem. Neste sentido, a data 

final para pagamento do débito foi em 08/11/2017. Neste acerto, foram 

intempestivos os embargos opostos à execução da sentença. Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento destes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; prosseguindo-se ao 

depósito do saldo remanescente conforme requerimento da ID11082744. 

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. Mirassol D´Oeste, 13 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000194-74.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 32.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RODRIGO FERREIRA DE FREITAS Parte Ré: 

REQUERIDO: WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO 

LTDA. em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em 

ação pelo rito da Lei 9099/95. A empresa embargante alega a presença de 

contradição na r. sentença diante da alegada inaplicabilidade do 

ressarcimento em dobro pelo artigo 42 do CDC por inexistir má-fé da ré, 

bem como ilegitimidade desta ré. Claramente que, todos os pedidos em 

sede de embargos são relacionados à temas recursais. Ainda assim, 

passa-se à exposição. Neste ponto, e pelo princípio da congruência, 

foram fundamentadas todas as questões à título de pedido e em 

alinhamento ao procedimento mais ágil, célere e simples previsto 

legalmente. Aclara-se que a sentença condenatória aplicou a sanção de 

ressarcimento em dobro de valores que foram cobrados em excesso ao 

autor e concretamente comprovados. Certamente que, ao realizar o 

estorno da compra inicialmente realizada pelo autor e tendo sido novos 

valores cobrados pelas rés, o foram de maneira indevida e em afronta ao 

pedido do autor. Neste compasso, os réus ratificaram em suas defesas as 

cobranças em duplicidade, portanto, devido o pagamento indenizatório em 

dobro. No que concerne à legitimidade, já esclarecido que se trata de 

responsabilidade solidária pela legislação consumeirista (artigo 18 do 

CDC). Diante disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento 

a minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição deste projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de 

abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D´Oeste, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000185-15.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGUILEMAR PEREIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, 

em ação pelo rito da Lei 9099/95, que condenou a ré em indenização por 

danos morais a serem pago para o autor AGUILEMAR PEREIRA DA SILVA. 

O embargante alega a presença de omissão na r. sentença quanto ao 

dano moral diante da alegada inexistência de comprovação. Em que pese 

o objetivo claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à 

sua análise, eis que não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, 

merece destaque algumas ponderações quanto aos princípios 

norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam: da oralidade, 

informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e da 

conciliação. Todos em atendimento ao microssistema previsto para este 

tipo de procedimento. Neste ponto, e pelo princípio da congruência, foram 

fundamentadas todas as questões à título do pedido e em alinhamento ao 

procedimento previsto. Ainda que se trate de tema que se refere ao mérito 

da demanda e que não condiz com os requisitos das teses de embargos 

declaratórios processualmente permitidas, em vista dos princípios 

processuais e dos juizados, esclareço que inexiste qualquer omissão na 

sentença proferida singularmente. Verificou-se que a ré aduz ao mero 

aborrecimento quanto aos fatos ocasionados por sua conduta, o que, de 

fato, não há como considerar. A tese defensiva carreada de 

argumentações sem apresentação de provas funcionais foi estritamente 

analisada e fundamentada em sentença. Concretamente houve uma 

negativação por débito que jamais existiu por parte do autor. Portanto, pela 

conduta lesiva da ré, resultou em dano presumido ao autor, eis que a 

negativação indevida já é amplamente considerada como caracterizador 

de responsabilidade in re ipsa. Diante disto, não merece acolhimento. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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. Mirassol D´Oeste, 16 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010027-94.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CIRILO ALVES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANIZIA SALUSTIANA 

BENEDITO em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em 

ação pelo rito da Lei 9099/95, que declarou rescindido o contrato de 

compra e venda celebrado entre as partes e à devolução dos valores 

pagos pela presente embargante; bem como reintegrou-se o imóvel ao 

autor. A embargante, em caráter infringente, alega que houve violação ao 

princípio da congruência, posto que na inicial consta a ausência de 

pagamento quanto à segunda parcela e na sentença reconheceu-se como 

inadimplência na primeira parcela. Em que pese o objetivo claramente 

modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, eis que 

não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque 

algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, 

atendeu-se puramente o princípio da congruência, sendo certo que todas 

as questões foram fundamentadas e em alinhamento ao procedimento 

previsto. Ainda que se trate de tema que se refere ao mérito da demanda 

e que não condiz com os requisitos das teses de embargos declaratórios 

processualmente permitidas, em vista dos princípios processuais e dos 

juizados, esclareço que inexiste qualquer requisito conhecedor aos 

embargos declaratórios. Em análise aos documentos e testemunhas 

apresentados aos autos, restou provado o inadimplemento pelo valor de 

R$6880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais). Ademais, o princípio da 

congruência, presente no NCPC, foi aplicado e respeitado na decisão 

citada, uma vez que considerou o conjunto da postulação e o atendeu ao 

princípio da boa-fé, juntamente à evitar-se o enriquecimento ilícito. No caso 

em tela, com a rescisão contratual, bem como a reintegração de posse, 

tem-se como consequência a devolução dos valores pagos efetivamente. 

Confira-se julgado: “TJ-SP – Apelação APL 78741320028260084 SP 

0007874-13.2002.8.26.0084 (TJ-SP) Data de julgamento: 19/09/2012 

Ementa: RESCISÃO DE COMPRA E VENDA. Reintegração na posse. 

Inadimplemento incontroverso. Impossibilidade de os compradores 

cumprirem com a obrigação assumida. Pedido de rescisão do contrato 

formulado pela vendedora. Procedência parcial. Rescisão bem decretada 

e consequente reintegração da autora na posse do bem. Obrigatoriedade, 

porém, da resituição do montante pago pelos réus. Questão não 

assinalada na sentença. Desnecessidade de pedido reconvencional para 

a devolução das parcelas quitadas. Taxa de ocupação de 0,7% ao mês, 

correspondente ao valor locativo do imóvel, pelo período em que, 

cessados os pagamentos tivera estado os requeridos a ali residir de 

graça. Critério aceito pela Câmara, limitada a retenção ao máximo de 50% 

sobre as parcelas a partir de cada pagamento, pela Tabela Prática do 

Tribunal de Justiça, com juros de mora a partir da citação. Sentença 

reformada. Apelos providos em parte.”. Sendo assim, em busca da efetiva 

prestação jurisdicional, merece ser mantida a decisão proferida 

inicialmente. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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. Mirassol D´Oeste, 16 de abril de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010047-22.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PAGAMENTO, RESPONSABILIDADE 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, 

TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES Parte Ré: embargante: 

TELEFÔNICA S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da r. sentença proferida 

em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, que condenou 

a ré em indenização por danos morais a serem pago para o autor 

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES. O embargante arguiu a presença de 

omissão na r. sentença quanto ao dano moral diante da alegada 

inexistência de comprovação. Em que pese o objetivo claramente 

modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, eis que 

não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque 

algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título do pedido e em alinhamento ao procedimento previsto. Ainda que se 

trate de tema concernente ao mérito da demanda e que não condiz com os 

requisitos das teses de embargos declaratórios processualmente 

permitidas, em vista dos princípios processuais e dos juizados, esclareço 

que inexiste qualquer omissão na sentença proferida singularmente. 

Verificou-se que a ré aduz que não há dano moral presumido. A tese 

defensiva carreada de argumentações sem apresentação de provas 

funcionais foi estritamente analisada e fundamentada em sentença. 

Concretamente houve uma negativação por débito que jamais existiu por 

parte do autor. Portanto, pela conduta lesiva da ré, somado à 

responsabilidade in re ipsa, resultou em dano presumido ao autor; eis que 

a negativação indevida já é amplamente considerada como 

caracterizadora de presunção. No STJ, é consolidado o entendimento de 

que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral 

in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). Diante disto, não merece 

acolhimento este embargos aclaratórios. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 

D´Oeste, 16 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000176-53.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 30.020,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA SILVA RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: SUPERMERCADO 

CAPIXABA LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ROSANGELA SILVA RAMOS, em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95. A embargante alega a presença de contradição e omissão, posto 

que na ID nº.10887213 fora proferida sentença condenatória que implicou 

em interposição de Recurso Inominado por esta embargante na ID 

nº.10735273. Após, a ré protocolizou petição requerendo a extinção do 

feito com base em recuperação judicial. Assim, houve prolação de nova 

decisão na ID nº.10407366 declarando incompetente este Juizado para 

fins de execução. Em que pese a incompetência deste procedimento 

especial para prosseguir com a execução de sentença condenatória em 

face de empresa que se encontra em recuperação judicial, com a 

interposição de recurso inominado contra a r. decisão singular, merece 

ser retificada a sentença que findou este processo direcionando-o para 

inclusão de crédito em processo de recuperação judicial da ré. Diante de 

eventual alteração em sentença condenatória para fins de acarretar em 

título executivo, cabível a análise tangentemente aos efeitos para o 

recebimento do mencionado recurso inominado, se meramente devolutivo 

ou também suspesivo. A sentença condenatória não implicou, ainda, na 

executividade do título. Diante disto, merece ser revogada a decisão na ID 

nº.10407366 com objetivo de que se aguarde decisão quanto à 

admissibilidade do Recurso Inominado interposto em face da sentença 

proferida na ID 10887213. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença para fins de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, 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; bem como análise de 

admissibilidade recursal. Mirassol D´Oeste, 16 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

No que concerne ao Recurso Inominado interposto, frente à presença dos 

requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seus efeitos devolutivo e 

suspensivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9099/95. Remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Mirassol D´Oeste, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-43.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000306-43.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADEMIR JOSE DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ADEMIR JOSE DO NASCIMENTO em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95, que julgou improcedente a demanda proposta em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. O embargante alega a presença de omissão na 

r. sentença quanto à análise da gratuidade quanto às despesas 

processuais, bem como pela contradição do julgamento às provas não 

apresentadas pela ré. Inicialmente, concernente aos benefícios da Justiça 

Gratuita, tendo em vista a situação de hipossuficiência 

econômico-financeira do autor, pessoa aposentada, merece ser aclarada 

a decisão com a concessão da gratuidade. Em que pese o objetivo 

claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, 

eis que não prosperam as alegações opostas. No que tange à contradição 

da sentença de improcedência aos fatos comprovados ao longo do 

processo, não merece acolhida. Claramente constou na sentença 

proferida que o autor não cumpriu seu dever quanto à comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito em atendimento ao artigo 373, inciso I do 

CPC. Ao passo que, a ré demonstrou que as cobranças foram efetuadas 

corretamente e em completa atenção à utilização dos serviços que, 

inclusive, foram apontados nas faturas apresentada pela ré, em especial a 

datada de 10/12/2016. A tese apresentada neste embargos no sentido de 

ausência de provas pela ré, não merece prosperar, eis que houve uma 

cobrança pautada de legalidade por parte da ré e amplamente analisada 

na sentença proferida. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 

D´Oeste, 16 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000141-93.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALTEIR DA SILVA 

CUSTODIO Parte Ré: REQUERIDO: MIRASSOL COMÉRCIO DE FERRO E 

AÇO LTDA Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por MIRASSOL COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA., em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95, proposta por ALTEIR DA SILVA CUSTODIO. A embargante alega 

a presença de obscuridade da sentença em vista de que houve a 

determinação para a expedição de mandado de penhora com a soma da 

multa de 10% sobre o valor remanescente da condenação. Arguiu que 

fora proferido despacho (ID 10802520) concedendo prazo de 15 dias para 

quitação; mas, houve o pagamento do restante de R$2100,00 (dois mil e 

cem reais), sendo que R$900,00 (novecentos reais) já haviam sido 

depositados em data anterior. Neste sentido, o despacho da ID11217244 

determinando pelo pagamento do saldo restante com a consequente 

penhora on line, apresentaria obscuridade, uma vez que quitada toda a 

condenação. Em que pese as argumentações, não há qualquer 

obscuridade no despacho proferido, uma vez que quando da 

determinação para prosseguimento quanto ao cálculo e prazo de 15 dias 

para quitação, constante na ID mencionada, não havia sido efetuado todo 

o adimplemento da condenação. Sendo assim, somente após este 

despacho, houve a quitação integral (ID 11169366). Desta forma, a 

determinação foi clara e em atendimento aos termos legais para fins de 

pagamento da sentença. Conclusivamente, afasta-se qualquer adução à 

obscuridade. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins 

de não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
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remetendo-se 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; bem como análise de admissibilidade recursal. 

Aproveitando-se, diante da concordância por parte do autor quanto à 

quitação do saldo integral, opina-se pela expedição de alvará de 

levantamento nos termos do pleito na ID 11629498. Mirassol D´Oeste, 17 

de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000326-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAPAJOS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRACARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000326-34.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 10.323,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAPAJÓS LAR CENTER - 

IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRAÇARIA E MARMORARIA LTDA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais em que 

TAPAJÓS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRAÇARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME. propôs em desfavor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA, sob o fundamento de inadimplemento desta 

municipalidade. Conforme se depreende da análise aos autos, durante 

audiência de conciliação, as partes se compuseram amigavelmente Tendo 

em vista a notícia de acordo entre as partes tem-se para homologação os 

termos de que a ré pagará ao autor a quantia de R$10.323,74 (dez mil 

trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de 

R$40,00 (quarenta reais), referente à um empenho de n°.373, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, a serem depositados na conta do 

advogado do autor. Somado à estes termos, com a celebração do 

presente acordo a empresa autora terá suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme "o artigo 87, III, da lei 

8666/93. Frente aos esboço, apresento este projeto de sentença no 

sentido de homologar o acordo realizado. Por consequência, após a 

indicação do pagamento integral do acordo, esta demanda merece ser 

julgada extinta com resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios. 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. Mirassol 

D´Oeste, 17 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 06/11/2018 Hora: 15:00 . 

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. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 06/11/2018 Hora: 14:00 . 

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. Mirassol D'Oeste-MT, 25 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-62.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010519-62.2012.8.11.0011; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: M. DALVA DE OLIVEIRA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MASTERFRIO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M. DALVA DE OLIVEIRA – 

ME., sob o fundamento de obscuridade na r. decisão homologatória da 

minuta de sentença, tendo em vista que acolheu parcialmente tanto a 

minuta quanto a impugnação à execução. Igualmente opostos EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO pela ré FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, em face da r. 

decisão homologatória, posto que omissa a sentença quanto à restituição 

do valor calculado para fins de astreintes. EMBARGOS OPOSTOS POR M. 

DALVA No que tange aos embargos opostos pela autora M. Dalva, não 

prosperam. Em que pese a decisão homologatória de minuta de sentença 

ter declarado a concordância somente em parte da sentença, claro está 

que a discordância baseia-se no prosseguimento da execução. Isto por 

conta de que a minuta de sentença elaborada por esta, indicou a extinção 

do feito igualmente à impugnação pleiteou a extinção, sendo que o correto 

é o prosseguimento do feito, eis que não extingue a demanda. Desta 

forma, claramente a MM. Juíza Togada, não homologou a minuta referente 

à extinção: “...porém DETERMINO o prosseguimento da execução...”. Ou 

seja, acolheu a minuta de sentença, ressalvada a parte que extingue o 

feito. Portanto, não se acolhem estes embargos. EMBARGOS OPOSTOS 

POR FUJIOKA No que se concerne aos embargos opostos pela ré Fujioka, 

também não prosperam. Aduziu esta embargante sobre a necessidade de 

restituição do valor penhorado e dado em garantia ao juízo sobre as 
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astreintes. Contudo, diante do prosseguimento da execução, como ato 

posterior condizente, deverão ser recalculados os valores por meio da 

contadoria judicial visando analisar o concreto montante que não deve ser 

incluído no débito. Assim, não há como se declarar a restituição de valores 

que serão analisados em fase de execução que, como já mencionado, 

deverá prosseguir normalmente. Afasta-se, também, estes embargos. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de não 

acolhimento de ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, remetendo os 

autos 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; bem como análise de admissibilidade recursal. 

Mirassol D´Oeste, 17 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-31.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010609-31.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEIXEIRA E LESO LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por TEIXEIRA E LESO LTDA - ME em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 

9099/95, que julgou improcedente a presente demanda. A empresa 

embargante alega a presença de contradição na r. sentença entre o 

fundamento inicial e a conclusão. Em que pese o objetivo claramente 

modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua análise, eis que 

não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque 

algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título de pedido e em alinhamento ao procedimento previsto legalmente. 

Ainda que se trate de tema que se refere ao mérito da demanda e que não 

condiz com os requisitos das teses de embargos declaratórios 

processualmente permitidas, em vista dos princípios processuais e dos 

juizados, esclareço que inexiste qualquer contradição em sentença 

proferida singularmente. Verificou-se que a empresa autora contratou 

junto à ré por serviços declarados em contrato e devidamente 

cientificados à embargante, posto que constante assinatura reconhecida 

no negócio jurídico escrito. Diante da vertente de todas as provas no 

sentido de contratação de serviços, não se conheceu de negativação 

indevida ou qualquer outro ato ilegal praticado pela ré, uma vez que os 

valores cobrados deveriam ter sido pagos nos termos contratuais. Assim 

sendo, com a inadimplência da autora/embargante, os valores foram 

cobrados por meios lícitos e legalmente previstos. Diante disto, não 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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. Mirassol D´Oeste, 17 de abril de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA 01986609103 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010021-87.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, OBRIGAÇÕES, ESPÉCIES DE CONTRATOS, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Pessoas Jurídicas]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANO CORREA 

01986609103 Parte Ré: REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por CRISTIANO CORREA – MEI, em face da r. 

sentença proferida em sede de juízo singular nos presentes autos 

movidos em face de SICREDI SUDOESTE MT, em ação pelo rito da Lei 

9099/95. A empresa embargante alega a presença de omissão na r. 

sentença por cerceamento de defesa em vista da não designação de 

audiência de instrução. Contudo, diferentemente do alegado pela 

embargante, desnecessária a realização de audiência instrutória por conta 

da documentação completa acostada aos autos. Neste sentido, 

reconheceu-se que todos os depósitos foram creditados em conta e 

sequer houve saldo devedor por culpa do banco réu, uma vez que não há 

estorno de qualquer valor nos extratos apresentados. Diferentemente do 

arguido pela embargante, uma audiência instrutória não possuiria o condão 

de complementar nenhuma prova. Trata-se de fato a ser provado mediante 

documentos relacionados à conta da embargante e isto, já se encontra 

nos autos. Ademais, a alegada entrega de depósitos para a gerente do 

banco réu, certamente teriam sido realizadas mediante protocolo, posto 

que nenhuma instituição financeira recebe qualquer valor em espécie sem 

pactuar-se de respaldo do recebimento; tampouco os clientes entregam 

valores, principalmente de alto montante, sem respaldar-se de protocolo 

para eventualidades. Portanto, pela aplicabilidade do ônus do fato 

constitutivo do direito à embargante, sendo que pela análise dos 

documentos apresentados por ambas as partes já se possibilitou a 

conclusão de cognição por improcedência. Neste diapasão, todos os 

pedidos em sede de embargos são relacionados à temas que foram 

frontalmente rebatidos em sentença. Diante da presença de provas 

contundentes e claras, tais como os extratos da conta, não se faz 

necessária a designação de instrução para oitiva de testemunhas. A 

prova testemunhal que se refere a embargante, em nada esclareceria tais 

fatos. Confira-se: “TJ-SP - Apelação APL 02487754720098260002 SP 

0248775-47.2009.8.26.0002 (TJ-SP) Data de publicação: 26/08/2014 

Ementa: Locação de imóvel. Não caracteriza cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide se o juízo considerou desnecessária dilação 

probatória para a formação de seu convencimento. Ausência de 

comprovação de fato obstativo ao direito do autor. Recurso improvido.”. 

Em suma, observado o princípio da instrumentalidade das formas, artigo 13 

da Lei 9.099/95: “Os atos processuais serão válidos sempre que 

preencherem as finalidades para os quais forem realizados, atendidos os 

critérios indicados no art. 2º desta lei”. A simplicidade que reflete 

diretamente na celeridade processual, minando de forma excepcional as 

burocratizações dos procedimentos processuais, foi visivelmente 

respeitada e houve o efetivo fundamento pontual na r. sentença singular. 

A solução ao caso em tela é pela aplicação do artigo 485 do NCPC. Diante 

disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 
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D´Oeste, 17 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES DA COSTA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010009-73.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 73,75; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FATIMA ALVES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por CLARO S.A. em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, que condenou a ré em 

indenização por danos morais a serem pago para à autora. A empresa 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença quanto ao dano 

moral diante da alegada inexistência de comprovação. Em que pese o 

objetivo claramente modificativo dos presentes embargos, passa-se à sua 

análise, eis que não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, 

merece destaque algumas ponderações quanto aos princípios 

norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam: da oralidade, 

informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e da 

conciliação. Todos em atendimento ao microssistema previsto para este 

tipo de procedimento. Neste ponto, e pelo princípio da congruência, foram 

fundamentadas todas as questões à título do pedido e em alinhamento ao 

procedimento previsto. Ainda que se trate de tema que se refere ao mérito 

da demanda e que não condiz com os requisitos das teses de embargos 

declaratórios processualmente permitidas, em vista dos princípios 

processuais e dos juizados, esclareço que inexiste qualquer omissão na 

sentença proferida singularmente. Verificou-se que a ré/embargante aduz 

pela aplicação da Súmula 385 do STJ no sentido de que o autora já 

possuía débitos inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Contudo, diante da apresentação do extrato em consulta ao SNCP por 

parte da autora, a única negativação imposta foi da ré Claro incluída em 

14/01/2014. Em que pese a disposição nos termos de embargos 

declaratórios de tela contando com uma negativação à autora, bem como 

inserida em meio à contestação, foi excluída no mês de fevereiro do 

mesmo ano. Neste compasso, a embargante não apresentou nenhum 

documento ou fato sobre a eventual aplicabilidade da súmula por 

negativação anterior, eis que sequer indica qual foi o meio utilizado para a 

pesquisa que apresentou suposta negativação anterior. Inexistente o 

órgão, eventualmente, mantenedor da negativação. Ademais, não há como 

se considerar que mera tela inserida, parcialmente, nos termos da petição, 

seja considerada como meio de prova. Ainda assim, a inserção foi 

excluída logo no mês seguinte. Diante disto, não merece acolhimento as 

argumentações apresentada pela embargante. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol D´Oeste, 17 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000163-54.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CRISTIANO CORREA Parte Ré: REQUERIDO: GLAUCIA 

GALLO PEREIRA NEGóCIOS - ME Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por CRISTIANO CORREA, em face da r. sentença 

proferida em sede de juízo singular nos presentes autos movidos em 

desfavor de GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGÓCIOS - ME, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95. A empresa embargante alega a presença de omissão, 

contradição e obscuridade na sentença singular. Inicialmente importante 

mencionar que o inconformismo é natural do ser humano e, por este 

motivo, o legislador criou diversos mecanismos recursais disponíveis às 

partes visando sua demonstração. Em que pese as alegações opostas 

pela embargante, não merecem acolhimento. JUSTIÇA GRATUITA A 

empresa embargante aduziu a inviabilidade pela concessão da justiça 

gratuita em vista de ausência de provas da insuficiência financeira do 

autor, sendo que requereu a expedição de ofício à Receita Federal para 

fins de apresentação das últimas três declarações de IR. No entanto, junto 

à exordial, foram apresentados alguns extratos bancários que, por si só, 

já orientam a movimentação financeira em pequenos valores, 

impossibilitando o autor em arcar com eventuais custas processuais. Em 

aplicação à Lei 1060/50, merece ser mantida a concessão. VALOR DA 

CAUSA A atribuição do valor da causa foi justa e claramente referida na 

petição inicial pelo autor. A fundamentação lançada pelo embargante 

improspera. LEGITIMIDADE DE PARTE Novamente esclarece-se que o 

objeto da presente demanda é a antecipação do depósito de título de 

crédito emitido pelo autor, qual seja, cheque, não sendo discutidas as 

cláusulas e disposições contratuais. Os cheques foram emitidos pelo 

autor desta ação e é concernente à estes título que se discute a demanda. 

Portanto, pela literalidade da cártula, deve ser mantido o autor no pólo ativo 

da ação. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Primeiramente, observa-se que o 

outro processo, foi proposto por Elizângela Maria Monaski e não possui 

identidade ao presente, posto que há distinção entre os fatos e pedidos 

pleiteados. Ademais, a questão suscitada como causadora do dano ao 

autor relaciona-se ao depósito antecipado de cheque pré-datado. Título de 

crédito este, que foi emitido exclusivamente pelo autor, ainda que para 

pagamento de um contrato firmado por Elisangela. Afasta-se o 

mencionado fundamento da embargante, uma vez que o dano foi 

caracterizado por uma conduta ilegal da embargante e deve ser 

ressarcido. JULGAMENTO ANTECIPADO À luz do artigo 355 do CPC, inciso 

I, em sendo desnecessária a produção de outras provas além das já 

apresentadas, poderá haver julgamento antecipado do mérito. No caso em 

tela, a questão debatida já foi totalmente esclarecida e comprovada 

mediante as provas juntadas pelas partes (extratos, cheques e contrato), 

sem necessidade de instrução probatória. As provas pré-constituídas que 

instruíram a inicial e contestação foram suficientes para a formação do 

convencimento do juízo. Afastada está a alegação de cerceamento de 

defesa. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA A sentença em análise foi 

frontalmente fundamentada conforme os pleitos apresentados pelas 

partes. Todos os pontos controvertidos foram indicados, esclarecidos e, 

no título “MÉRITO”, apontou-se por doutrina e jurisprudência objetivando 

elucidar a convicção proferida. CONCLUSÃO Diante de todo o explanado, 

os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento. 

Apresento, portanto, esta minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol D´Oeste, 18 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-28.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA MONASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO)

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000113-28.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXECUÇÃO 

CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIZANGELA MARIA MONASKI Parte Ré: 

REQUERIDO: GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGÓCIOS - ME Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GLAUCIA GALLO 

PEREIRA NEGOCIOS - ME, em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular nos presentes autos movidos por ELIZANGELA MARIA 

MONASKI, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A empresa embargante alega 

a presença de omissão, contradição e obscuridade na sentença singular. 

Inicialmente importante mencionar que o inconformismo é natural do ser 

humano e, por este motivo, o legislador criou diversos mecanismos 

recursais disponíveis às partes visando sua demonstração. Em que pese 

as alegações opostas pela embargante, não merecem acolhimento. 

JUSTIÇA GRATUITA A empresa embargante aduziu a inviabilidade pela 

concessão da justiça gratuita em vista de ausência de provas da 

insuficiência financeira da autora, sendo que requereu a expedição de 

ofício à Receita Federal para fins de apresentação das últimas três 

declarações de IR. No entanto, junto à exordial, foi apresentada a 

declaração de hipossuficiência e, com base nisto, deferiu-se a gratuidade 

e merece ser mantida. Consigne-se: “TJ-DF- Apelação Cível APC 

20140110400773 (TJ-DF) Data de julgamento:28/01/2015 Ementa: DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. USO DAS 

CÁRTULAS COMO MEIO DE PROVA EM PROCESSO PENAL. FATO QUE 

NÃO INTERFERE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO 

CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. I. A 

assistência judiciária é assegurada mediante simples declaração de 

hipossuficiência ou afirmação nos autos de que a parte não pode arcar 

com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. II. Ressalva da convicção pessoal do 

relator no sentido de que o juiz pode aferir, de ofício, a idoneidade da 

declaração de pobreza. Adesão à orientação jurisprudencial da Turma em 

atendimento aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica. III. A 

pretensão deduzida mediante ação monitória baseada em cheques que 

perderam sua feição cambial prescreve em cinco anos, a teor do 

dispositivo no artigo 206, parágrafo 5º., inciso I, do Código Civil. IV. Não se 

tratando de ação civil ex delicto e havendo possibilidade de instrução da 

petição inicial com cópia dos cheques, o uso destes como meio de prova 

em investigação criminal ou processo penal não repercute na prescrição 

da pretensão monitória. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. 

Em aplicação à Lei 1060/50 juntamente com a declaração apresentada, 

merece ser mantida a concessão. VALOR DA CAUSA A atribuição do 

valor da causa foi justa e claramente referida na petição inicial pelo autor. 

A fundamentação lançada pelo embargante improspera. INEXISTENTE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Inexistente qualquer requisito que possua 

o condão de resultar em enriquecimento sem causa à autora. O 

inadimplemento contratual por parte da embargante é latente, tendo em 

vista que houveram cobranças de valores não dispostos em contrato, bem 

como indisponibilidade do sistema. De outra sorte, conforme as provas 

apresentada aos autos, a autora tentou de diversas maneiras solucionar a 

questão. Porém, somente obteve êxito com a disponibilidade do serviço 

após 3 (três) meses da contratação do serviços e mediante o pagamento 

de uma taxa não cientificada anteriormente. Em suma, diante do 

descumprimento contratual por parte da embargante, o deferimento da 

rescisão contratual com as consequências legais se faz mister ao bom 

desempenho da atividade jurisdicional. JULGAMENTO ANTECIPADO e 

INEXISTENTE CERCEAMENTO DE DEFESA À luz do artigo 355 do CPC, 

inciso I, em sendo desnecessária a produção de outras provas além das 

já apresentadas, poderá haver julgamento antecipado do mérito. No caso 

em tela, a questão debatida já foi totalmente esclarecida e comprovada 

mediante as provas juntadas pelas partes, em especial, a autora anexou 

conversas por áudio e escritas, sendo que tornou-se desnecessária a 

instrução probatória. As provas pré-constituídas que instruíram a inicial e 

contestação foram suficientes para a formação do convencimento do 

juízo. Afastada está a alegação de cerceamento de defesa. 

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA A sentença em análise foi frontalmente 

fundamentada conforme os pleitos apresentados pelas partes. Todos os 

pontos controvertidos foram indicados, esclarecidos e, no título “MÉRITO”, 

apontou-se por doutrina e jurisprudência objetivando elucidar a convicção 

proferida. CONCLUSÃO Diante de todo o explanado, os embargos de 

declaração opostos não merecem acolhimento. Apresento, portanto, esta 

minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 

D´Oeste, 18 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010383-31.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010383-31.2013.8.11.0011; Valor causa: R$ 26.866,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: WYLTON 

FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSANGELA VARCONTI DE 

SOUZA em face do r. despacho proferido por este juízo, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95, que entendeu por inadequada a via requerida para 

desconsideração da personalidade jurídica da ré, tendo em vista 

necessidade de utilização da procedimento incidental. A embargante 

arguiu a presença de contradição na decisão, uma vez que se trata de 

único sócio na empresa ré. Sob este aspecto, merece destaque a questão 

da desconsideração da personalidade jurídica perante os Juizados 

Especiais ser expressamente prevista no artigo 1062 do CPC, sendo certo 

que determina a necessidade de um procedimento em apartado perante o 

Juizado para fins da desconsideração. Somado à isto, tem-se que a ré foi 

revel, portanto não estão presentes seus documentos societários para 

que se comprove quanto sócios possuem. Em que pese ter sido indicada 

como uma empresa “ME”, esta caracterização considera o porte da 

empresa e não efetivamente quantos sócios possui ou se empresário 

individual. Desta forma, merece ser mantida a decisão que rechaçou a 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios 

autos, indicando-se a via apartada para esta finalidade. Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 53, parágrafo 4º. Da Lei 9099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 20 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais 
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efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

RICARDO LEMOS GONCALVES OAB - PR0055730A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010221-36.2013.8.11.0011; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE 

RENE VIEIRA DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: AR SUDESTE COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por 

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em face da r. sentença de 

embargos de declaração proferida em ação pelo rito da Lei 9099/95. A 

embargante alega a presença de contradição na decisão de julgou os 

primeiro embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória 

por considera que houve nulidade da citação inicial desta embargante/ré 

que acarretou na decretação da revelia. Infere que não houve a 

reexpedição da citação recusada, sendo que na sentença dos embargos 

primeiramente opostos, fora considerada como novamente expedida. 

Arguiu que se trata de citação efetuada para a ré AR Motors. Em que pese 

as alegações da embargante, a citação foi realizada no endereço correto 

da embargante (ID 5169220) e, a recusa constatada, não impede o 

reconhecimento da revelia. De tal sorte que a citação é considerada como 

entregue. Somado aos diversos julgados indicados pelo autor, confira-se 

caso análogo: “TJ-RS – Recurso Cível 71000661280 RS (TJ-RS) Data de 

julgamento: 19/05/2005 Ementa: SEGURO DESEMPREGO. COBERTURA 

CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE ATÉ QUATRO (04) PARCELAS DO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. DESEMPREGO 

INVOLUNTÁRIO. REVELIA DECRETADA EM FACE DA RECUSA DO 

RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO NA PORTARIA DA EMPRESA 

DEMANDADA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. INTELIGÊNCIA DO 

ART.18, INCISO II, DA LEI Nº.9099/95. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível 

nº.71000661280, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais. 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 19/05/2005.”. A recusa 

realizada no AR da citação demonstra ter sido injustificada ou por eventual 

má-fé a fim de esquivar-se de sua responsabilidade. Minimamente houve 

um descaso por parte da embargante. Sendo assim, igualmente, não 

prosperam os embargos opostos. Frente ao exposto, apresento a minuta 

de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 

D´Oeste, 18 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000098-59.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AILTON 

DOS SANTOS BRUNHOLI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI em face da r. sentença proferida em 

sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, que julgou 

improcedente a demanda movida em face de BANCO DO BRASIL SA. O 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença quanto ao 

argumento de que o banco réu não disponibilizou meios para pagamento 

da renegociação. Em que pese o objetivo claramente modificativo dos 

presentes embargos, passa-se à sua análise, eis que não prosperam as 

alegações opostas. Inicialmente, merece enfatizar que o contrato de 

renegociação da dívida do autor perante o banco réu foi devidamente 

assinado, sendo certo que se tornou ciente de todas as cláusulas e 

condições contratuais, tais como pagamento da dívida. No que tange ao 

bloqueio da conta do autor, está definido na cláusula 10 esta 

indisponibilidade. Portanto, esclarecido quanto aos valores e datas para 

pagamento, caberia ao autor interessar-se em proceder à quitação. A r. 

sentença proferida, de maneira clara, pontuou quanto à cláusula 

contratual e a necessidade do autor provar o fato constitutivo de seu 

direito. Ademais, não fundou suas alegações no sentido probatório 

necessário. Inexistente, assim, qualquer omissão. Obter os boletos 

bancários para pagamento é de pleno interesse do autor ao firmar o 

acordo de adimplemento. Isto restou claro: “Ora, volvendo o olhar à 

renegociação de dívida, é possível extrair as informações sobre todas as 

condições necessárias ao parcelamento da dívida posta, como bem 

assinalado na cláusula nº 10, não sendo crível aduzir que não fora 

informado acerca, não ferindo o previsto no art. 6º, III, do CDC.”. Diante 

disto, não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Mirassol 

D´Oeste, 23 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000287-37.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 22.484,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LONGO NEVES DE LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S/A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LONGO NEVES DE LIMA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 410 de 678



em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular nos presentes 

autos movidos em face de BANCO DO BRASIL SA e SERASA S/A., em 

ação pelo rito da Lei 9099/95. O embargante alega a presença de omissão 

na r. sentença proferida em juízo singular devido não ter constado análise 

quanto ao pedido de restituição em dobro do valor descontado 

indevidamente em sua conta referente à tarifas bancárias que foram 

consideradas ilegais. Neste compasso, devido o equívoco apresentado na 

minuta de sentença e, diante do reconhecimento da ilegalidade nas tarifas 

cobradas, merece ser acolhido o pleito de repetição de indébito pelo valor 

total de R$764,12 (setecentos e sessenta e quatro reais e doze 

centavos), Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins 

de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

incluindo-se na condenação, a repetição de indébito pelo valor de 

R$764,12; e remetendo-se os autos 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; bem como análise de 

admissibilidade recursal. Mirassol D´Oeste, 20 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-06.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO JACINTO (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000302-06.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CONCEIÇÃO JACINTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que 

a requerente CONCEIÇÃO JACINTO – promove em desfavor de VIVO S.A., 

sob o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no 

valor de R$R$ 105.84 (Cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 

incluída em 27/05/2016, pelo contrato:0253080582, contudo, não 

reconhece a procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citada 

a ré compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu incompetência do juizado em 

face da soma dos valores de pleito moral ao valor para cancelamento do 

débito; ausência de documento indispensável à propositura da ação; bem 

como inexistência de relação de consumo. No mérito aduziu pela 

existência de contrato entre as partes com aquisição de linha telefônica 

por contratação via telefone e, inadimplemento da autora dos meses de 

setembro a novembro de 2017. Apresentou relatório de ligações. Ab initio, 

opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da 

situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar as 

preliminares aventadas pela ré. A competência dos Juizados especiais é 

presente, eis que o pedido de cancelamento do débito não deve ser 

somado ao pleito indenizatório. Trata-se de ação declaratória cumulada 

com indenizatória, sendo somente o dano moral espécie de ação 

monetária. Referente ao documento para comprovação de residência 

apresentado, há que ser considerado. Em que pese ser somente um 

recorte, a declaração residencial assinada pela autora indica que está 

ciente sobre a obrigatoriedade pela veracidade da indicação, uma vez que 

assinou pela ciência do delito que eventualmente incidirá com a indicação 

ilegal de endereço. Sendo assim, rechaçadas todas as teses de 

preliminares aventadas. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No que tange à 

indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. A ré apresentou diversas telas do sistema 

interno da empresa constando dados, faturas de supostas contas e 

fundamenta que a autora possui débito perante a ré advindo de uma 

relação contratual. Claramente que não houve a comprovação de algum 

contrato com a assinatura da autora referente ao serviço de telefonia que 

alega ter sido contratado pela autora. Pela relação de consumo 

sabidamente presente, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência ou até mesmo de contratação da linha 

telefônica indicada na contestação, posto que meras telas sistêmicas de 

dados internos e elaboradas unilateralmente pela ré, não possuem o 

condão em comprovar débitos. Somado à isto e em razão da 

hipossuficiência da consumidora, bem como da maior facilidade em 

produzir prova contrária; a ré deveria ser, ao mínimo, juntado qualquer ato 

eficaz à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, 

mas isto, não cumpriu fazê-lo. Fornecedora de produtos que é 

considerada a ré, torna-se responsável por providenciar meios de bem 

tratar os consumidores vinculados a si, disposição extraída da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente 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. (...)”. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Portanto, indevida 

a negativação realizada em nome da autora pela ausência de 

comprovação da efetiva contratação de serviços por parte da autora; 

sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome excluído o seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pela negativação indevida realizada pela ré. Saliente-se que a autora 

comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por 

um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo 

entre esta conduta da ré ao prejuízo da autora. Certo que está 

configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 
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adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

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. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 23 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000260-54.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIRENE FERREIRA DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo 

procedimento dos Juizados Especiais em que Lucirene Ferreira de Freitas 

propôs em desfavor de Telefônica Brasil S/A, sob o fundamento de 

negativação indevida do seu nome perante o SPC/SERASA Experian. 

Conforme se depreende da análise aos autos, durante audiência de 

conciliação, as partes se compuseram amigavelmente em 30 de janeiro de 

2018. Tendo em vista a notícia de acordo entre as partes tem-se para 

homologação os termos de que a ré pagará à autora a quantia de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à título de danos morais, no prazo 

de 60(sessenta) dias, bem como cancelamento da linha telefônica objeto 

da demanda e do contrato nº.0282402974 vinculado ao CPF da autora. 

Frente ao esboço, apresento este projeto de sentença no sentido de 

homologar o acordo realizado. Por consequência, após a indicação do 

pagamento integral do acordo pela autora, o presente processo merece 

ser julgado extinto com resolução do mérito. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios. 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. Mirassol 

D´Oeste, 23 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEI FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000289-07.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CIDNEI FRANCISCO COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente CIDNEI FRANCISCO COSTA– promove em desfavor de 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, sob o fundamento de que em 

07/05/2012 vendeu o veículo “GM/SILVERADO D20; ANO/MODELO: 

2001/2001; PLACA: JZW-7177; COR: VERDE; CÓD. RENAVAM: 

770943195”, que era de sua propriedade. Afirmou que entregou ao 

adquirente o recibo de venda, sendo que alega não possuir 

responsabilidade pelos débitos do veículo a partir do ato, bem como que 

órgãos do CIRETRAN de diferentes municípios emitiram CRLV, mas não foi 

entregue ao requerente e sim ao novo proprietário sem sua autorização. 

Pleiteia a condenação do réu DETRAN para que proceda com a 

transferência do veículo ou que passe a constar em seu sistema o 

Comunicado de Venda; e indenização pelos danos morais. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. Em preliminar arguiu ausência de poderes para 

transigir diante da Lei complementar nº. 445/2011. Aduziu em defesa 

inexistência de dano moral diante da eventual entrega do CRLV ao atual 

proprietário que apresentou o documento constando a propriedade 

tornando a ré parte ilegítima. Indicou pela inépcia da inicial devido o autor 

não ter efetuado o comunicado de transferência de propriedade e 

ausência de interesse processual por omissão do alienante e adquirente 

quanto à comunicação de novo proprietário. Aduziu pela má-fé do autor ao 

deduzir pedido que afronta texto de lei. Por fim, alega que não há 

presença de dano e nexo causal. Ab initio fora aplicada a revelia à ré 

diante de sua ausência injustificada em audiência conciliatória. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

PRELIMINAR Inicialmente, cumpre afastar as preliminares aventadas pela 

ré. Embora a ré tenha ilustrado quanto à LC 445/11 que não lhe confere 

poderes para transigir em processos judiciais, não lhe exime da 

responsabilidade em comparecer na audiência de conciliação que foi 

designada e a ré devidamente citada. Concernente à inépcia da inicial e 

ilegitimidade de parte, são fundamentos que se confundem com o mérito 

da demanda e serão analisados profundamente no momento próximo. 

Sendo assim, rechaçadas todas as teses de preliminares aventadas. 

MÉRITO Logicamente que, com a venda do veículo objeto desta ação, 

mister se faz a comunicação desta alienação ao órgão do DETRAN, ré, 

competente para cadastrar o novo proprietário nos sistemas disponíveis a 

fim de regularizar a responsabilidade financeira e afins sobre o veículo. No 

entanto, contrariamente do alegado pelo autor, à luz dos artigos 123 c.c. 

134 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao proprietário antigo 

comunicar a venda ao Detran, no prazo de 30 dias, sob pena de ser 

responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas. Ou seja, não 

é deve do adquirente a comunicação. No caso em tela, o autor, vendedor 
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do veículo, não cientificou a ré referente à venda, sendo que a 

solidariedade em eventuais dívidas, deverão ser responsabilizadas 

também ao autor. Sendo assim, o pleito para que a ré insira os dados do 

novo proprietário do veículo em seu sistema é de revelada 

desnecessidade, posto que o próprio autor deveria apresentar 

comunicado de venda. Consigne-se entendimento jurisprudencial: “TJ-SP – 

Apelação APL 10442646020158260002 SP 1044264-60.2015.8.26.0002 

(TJ-SP) Data da publicação: 23/02/2017 Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO 

– TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – TRADIÇÃO – REGISTRO 

(inteligência dos artigos 123 e 134 do CTB) – Dever do alienante de 

proceder à entrega da ATPV devidamente assinada ao adquirente, 

procedendo à comunicação da transferência da propriedade sobre o bem 

junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN) – Responsabilidade 

solidária do alienante pelas infrações e débitos sobre o veículo cf. 

previsão legal expressa contida no artigo 134 do CTB – ÔNUS DA PROVA 

– Não aplicação do CDC ao caso – Art.373, I do CPC – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – Verificado – Exame dos demais argumentos atinentes ao mérito 

suscitados que resta prejudicado neste momento – Recurso provido.”. No 

que tange à possível entrega de documento CRLV ao adquirente, em nada 

abala o psicológico do autor, tampouco lhe causou qualquer prejuízo 

material, eis que, conforme consta da contestação, todos os encargos 

financeiros foram adimplidos. Somado à isto, a ré menciona que se houve 

a entrega de alguma documentação ao novo proprietário, o foi mediante a 

apresentação do documento do veículo. Conclusivamente, nenhum dano 

foi comprovado pelo autor sob este aspecto visando comprovar o fato 

constitutivo de seu direito. Destarte, a ré demonstrou que em momento 

algum deixou de cumprir suas obrigações, uma vez que não foi 

comunicada sobre a venda do veículo. Ao passo que, o autor não cumpriu 

seu dever legal de cientificar o Detran quando vendeu seu veículo, 

deixando transcorrer um longo período de cinco anos para, mediante vias 

judiciais, tentar conquistar uma indenização incabível. Consequentemente, 

o dano moral não está presente. Desconhece-se qualquer transtorno 

causado ao autor por alguma conduta da ré, tampouco merece ser 

considerado mero aborrecimento. Em finalização, não há que se 

considerar qualquer sofrimento caracterizador de indenização por dano 

moral. No que tange à litigância de má-fé, não houve provas suficientes a 

ensejar conduta dolosa do autor com o fim de locupletar-se indevidamente. 

Neste sentido confira-se caso esclarecedor sobre má-fé: “TJ-MG – 

Apelação Cível AC 10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

16/09/2013 Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

FATURA EM ABERTO EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE PAGAMENTO. ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura 

ensejadora da negativação, não há se falar em dano moral decorrente de 

inscrição do nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser 

afastada a condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a 

mesma está apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer 

manifestação ao ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 

do CPC.”. (grifo nosso) Inaplicável a litigância de má-fé ao autor. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, julgando extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida e 

requerente 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. 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. Mirassol 

D´Oeste, 24 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-85.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUALDO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HÉLIO CORNACÍNIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000342-85.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 11.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESUALDO 

GREGORIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: HÉLIO CORNACÍNIO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais 

em que JESUALDO GREGORIO DA SILVA propôs em desfavor de HÉLIO 

CORNACÍNIO, sob o fundamento de que o réu procedeu à castração de 

um touro do autor, sem seu consentimento e mediante maus tratos, 

pleiteando indenização por danos materiais e morais. Conforme se 

depreende da análise aos autos, em momento anterior à realização da 

audiência de conciliação, as partes se compuseram amigavelmente. Tendo 

em vista a notícia de acordo entre as partes tem-se para homologação os 

seguintes termos: o réu pagará ao autor a quantia de R$7072,00 (sete mil, 

setecentos e dois reais), mediante cheque já entregue ao autor; sendo 

este valor a soma da entrega pelo autor ao réu do boi objeto desta 

demanda, com pesagem de 24,7arrobas, e o réu pagará ao autor o valor 

correspondente a 30 arrobas de boi, com valor de R$130,00 cada arroba, 

descontando-se o Funrural. Frente ao esboço, apresento este projeto de 

sentença no sentido de homologar o acordo realizado, inclusive com a 

multa pelo inadimplemento e, por consequência, após a indicação do 

pagamento integral do acordo ao autor, o presente processo merece ser 

julgado extinto com resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios. 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. Mirassol 

D´Oeste, 24 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000340-18.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação pelo procedimento dos Juizados Especiais em que 

MARCIO EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA propôs em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A, sob o fundamento de negativação indevida do seu 

nome perante Órgãos de Proteção ao Crédito de um serviço que o autor 

havia cancelado perante a ré. Conforme se depreende da análise aos 

autos, durante audiência de conciliação, as partes se compuseram 

amigavelmente, na data de 31 de janeiro de 2018. Tendo em vista a notícia 

de acordo entre as partes tem-se para homologação os seguintes termos: 

a ré pagará à autora a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

à título de danos morais, mediante depósito judicial, no prazo de 

60(sessenta) dias, bem como cancelamento da linha telefônica nº.

(65)99913-5184 e do contrato concernente, no prazo de 30 dias. Frente 

ao esboço, apresento este projeto de sentença no sentido de homologar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 413 de 678



acordo realizado. Por consequência, após a indicação do pagamento 

integral do acordo, o presente processo merece ser julgado extinto com 

resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios. 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. Mirassol D´Oeste, 24 de abril de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000320-27.2017.8.11.0011; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo 

procedimento dos Juizados Especiais em que DANIEL DE OLIVEIRA 

SOARES propôs em desfavor de Telefônica Brasil S/A, sob o fundamento 

de negativação indevida do seu nome perante Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Conforme se depreende da análise aos autos, durante audiência 

de conciliação, as partes se compuseram amigavelmente, na data de 31 

de janeiro de 2018. Tendo em vista a notícia de acordo entre as partes 

tem-se para homologação os seguintes termos: a ré pagará ao autor a 

quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à título de danos 

morais, mediante depósito judicial, no prazo de 60(sessenta) dias, bem 

como cancelamento da linha telefônica nº.(65) 999950320 e do contrato 

concernente, no prazo de 30 dias. Frente ao esboço, apresento este 

projeto de sentença no sentido de homologar o acordo realizado. Por 

consequência, após a indicação do pagamento integral do acordo, o 

presente processo merece ser julgado extinto com resolução do mérito. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. 

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. Mirassol D´Oeste, 24 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-53.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE LEONARDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010614-53.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 18.849,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIVANE LEONARDO MOREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A Vistos. Conforme 

consta da ID 10372044 a minuta de sentença elaborada por esta juíza 

leiga, direcionam-se os autos ao MM. Juiz Togado visando homologação 

ou substituição do projeto. Remeta-se os autos à apreciação do Juiz 

Togado. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo a decisão elaborada pela juíza leiga para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-02.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - MT12863/O (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS OAB - MS0012970A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8011062-02.2011.8.11.0011; Valor causa: R$ 21.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONARDO COMAR DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S/A 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO de ação pelo rito da 

Lei 9099/95, cuja sentença condenatória em R$8000,00, juntamente com a 

confirmação da tutela antecipada para disponibilização da linha telefônica 

móvel, aplicando-se a multa de R$500,00 por dia de atraso. O exequente, 

após o pagamento da indenização imposta e, com a arguição de que o 

restabelecimento da linha foi realizado somente 16 dias após a intimação 

da tutela, requereu a execução da multa imposta pelo atraso no 

cumprimento da tutela antecipada; sendo que o executado opôs embargos 

à execução tendo como um dos fundamentos o fato de que a aplicação de 

juros e correção monetária não incide sobre a multa pelo descumprimento 

da tutela antecipada concedida, eis que seria bis in idem. Em que pese as 

alegações apresentadas, não se deve somar à multa astreinte o valor de 

juros, posto que a própria multa já possui o condão de penalizar o 

inadimplente por seu ato em desobediência à ordem. Faticamente, a 

incidência poderá ocorrer somente concernente à correção monetária que 

possui natureza diversa, eis que os juros acarretaria a duplicidade na 

penalização. Confira-se: “TJ-SP-Agravo de Instrumento AI 

20988298920178260000 SP 2098829-89.2017.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 22/06/2017 Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca 

e apreensão em fase de cumprimento de sentença homologatória de 

acordo – Insurgência contra decisão que acolheu, em parte, alegação de 

excesso de cobrança, determinando ao exequente que, no prazo de 15 

dias, ajuste seus cálculos, para que sobre o valor da multa-diária incida, 

tão somente, correção monetária desde a data de seu arbitramento – 

Decisão agravada em consonância com jurisprudência consolidada do C. 

STJ, no sentido de descabimento da incidência de juros moratórios sobre 

multa diária, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que ambos 

possuem a mesma natureza punitiva pelo atraso no cumprimento de 

obrigação – No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça – 

recurso improvido.”. Diante disto, merece acolhimento o afastamento da 

incidência de juros sobre a multa astreinte. CONCLUSÃO Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença, nos termos do artigo 920 do 

CPC, para fins de julgar procedente os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO referente à inaplicabilidade de juros sobre multa astreinte e, 

por consequência, redirecionando-se os autos ao contador a fim de 

apresentar memória de cálculo atualizada. Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 
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sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 25 de abril de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010087-04.2016.8.11.0011; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OSMAR SOARES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA condenatória que estipulou o valor de R$3000,00 (três mil 

reais) de indenização por danos morais, bem como em tutela antecipada 

determinou a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de proteção ao 

Crédito, anulação do débito de R$221,97 e reativação da linha telefônica 

número (065)99675-5598, com impugnação ao cumprimento da obrigação 

de fazer interposta pela ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. No que tange ao 

cumprimento das obrigações, conforme consta da certidão nº.10302122, 

restou esclarecido que todas as imposições foram adimplidas dentro do 

prazo determinado judicialmente, exceto o restabelecimento da linha. 

Concernente à esta obrigação, a empresa ré demonstrou sua 

impossibilidade em cumpri-la, sendo que pleiteia pela conversão em perdas 

e danos ao autor. Consigne-se decisão: “TJ-DF – DVJ 

410274720078070001 DF 0041027-47.2007.807.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 25/02/2011 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS. RECLAMAÇÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM 

PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE MACULA NA COISA JULGADA. 

DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. DIANTE 

DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, A 

QUAL SE ENCONTRA COBERTA PELA COISA JULGADA MATERIAL. A 

CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS É A ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL 

PARA O CUMPRIMENTO EFETIVO DA SENTENÇA. 2. O ATO DO 

MAGISTRADO ENCONTRA-SE PERFEITO, INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO 

A SER CORRIGIDO. 3. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.”. Diante 

do explanado a conversão é salutar. CONCLUSÃO Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença para fins de julgar procedente a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença e converter a obrigação de 

restabelecer a linha telefônica do autor, em valor pecuniário representado 

por perdas e danos, no importe de R$5000,00 (cinco mil reais); 

devidamente corrigidos nos termos da sentença condenatória, com 

fundamento no artigo 525, parágrafo 1º. inciso VII, do Código de Processo 

Civil. 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. Mirassol D´Oeste, 25 de abril de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. MIRASSOL D'OESTE, 25 

de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-77.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARQUES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010464-77.2013.8.11.0011. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JACKSON MARQUES COSTA Parte Ré: EXECUTADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO de 

ação pelo rito da Lei 9099/95, opostos por ITAU UNIBANCO S/A, cuja 

sentença condenatória importou em R$8.000,00(oito mil reais) à título de 

danos morais e declaração de inexistência de débitos do autor JACKSON 

MARQUES COSTA perante o banco executado. O embargante/executado 

alega que a multa astreinte imposta em sede de decisão liminar que 

determinou a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de proteção ao 

Crédito é excessiva e não merece ser aplicada nos presentes autos. 

Aduziu que cumpriu a determinação e exclui o nome do exequente dos 

órgãos, sendo que argumenta caso existirem não serem provenientes de 

inclusão por este executado. Conforme se depreende dos extratos 

juntados ao longo dos atos processuais, o nome do autor permaneceu 

negativado em órgão de proteção ao crédito ainda nas datas de 15 de 

agosto de 2014 (ID5176861) e 08 de abril de 2015 (ID5176861). Tais 

inclusões constam como efetuadas pelo banco executado. Em que pese a 

decisão liminar ter sido proferida em 05 de dezembro de 2013, realizou-se 

audiência de conciliação em 28 de janeiro de 2014 e, nesta data, o banco 

executado estaria ciente da decisão e deveria ter cumprido imediatamente. 

Contudo, constam dos extratos apresentados, que em datas posteriores, 

o nome do autor ainda permanecia negativado. Claramente houve um 

descumprimento da decisão e merece ser reparado com a multa que lhe é 

peculiar. No entanto, verdadeiramente o autor aguardou meses para 

indicar a permanência da negativação. Somado à isto, visando evitar-se o 

enriquecimento ilícito e, com a aplicação do princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, mister se faz a redução do total da multa que resultou 

do descumprimento. Aclara-se que a redução do valor, manterá o 

fundamento primordial de penalizar e forçar o cumprimento de uma 

decisão judicial. Consigne-se: “TJRS- Agravo de Instrumento AI 

70063055263 RS (TJ-RS) Data de publicação: 22/01/2015 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(ATREINTES). MULTA DIÁRIA EM FACE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 

JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. CABIMENTO. A multa 

prevista no art.461 do CPC não faz coisa julgada material e pode ser 

revista a qualquer tempo. O valor da multa deve ser suficiente para 

compelir a parte a cumprir a ordem judicial, podendo ser reduzida, a fim de 

evitar o enriquecimento injustificado da outra parte, observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem esquecer o 

reconhecido poder econômico da instituição financeira devedora. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento nº.70063055263, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 19/01/2015).” 

Sendo assim, merece ser reduzida para o valor de R$37.480,00 (trinta e 

sete mil, quatrocentos e oitenta reais). No que tange à arguição de que o 

valor resultante do atraso seja excessivo e inaplicável ao procedimento do 

Juizado, improspera. Trata-se de valor calculado com base nos dias de 

descumprimento e que eram de ciência do executado, eis que era a parte 

que se encontrava inadimplente. Sua aplicação deve ser mantida em sede 

de juizado, uma vez que resultou de um posterior descumprimento de 

decisão e não do pleito inicial. Assim, não há como acolher este pedido de 

desconsideração na forma acenada pelo executado, posto que as 

"astreintes" não constituem forma de indenização ou remuneração, mas 

mero instrumento coercitivo posto à disposição do juízo para compelir o 

responsável por obrigação de fazer a cumpri-la espontaneamente, dando 

assim efetividade ao comando judicial. CONCLUSÃO Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença para fins de julgar procedente em parte 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, com objetivo de reduzir a multa 

resultante do descumprimento para o montante de R$37.480,00 (trinta e 

sete mil, quatrocentos e oitenta reais). 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. Mirassol 

D´Oeste, 08 de maio de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D´Oeste, 25 de julho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000167-91.2017.8.11.0011. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANE OLIVEIRA COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO de ação 

pelo rito da Lei 9099/95, em que a exequente LEANE OLIVEIRA COELHO 

propõe o prosseguimento em face da executada TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., tendo em vista descumprimento de acordo celebrado entre as partes 

em realização de audiência de conciliação e devidamente homologado. 

Consta do acordo que a executada pagará a quantia de R$3000,00 (três 

mil reais) à exequente a título de dano moral, além de migrar linhas 

telefônicas, cancelar débitos, isentar multa contratual e excluir eventual 

negativação. Depreende-se que o valor foi devidamente quitado, porém as 

demais obrigações não foram adimplidas, sendo que a exequente aduz, 

inclusive, que está impossibilitada de utilizar a linha telefônica por 

suspensão do serviço. Desta forma, aplicada a multa acordada entre as 

partes, bem como o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) por dia de 

atraso no cumprimento do pactuado. Em que pese as alegações da 

empresa executada no sentido de que ocorrerá bis in idem na somatória 

das penalidades, não prospera. A multa de 10% foi imposta por acordo 

entre as partes em eventual descumprimento; ao passo que a multa diária 

é referência ao atraso em execução de acordo e foi imposta pelo Juízo. 

Confira-se julgado: “TJ-RJ – APELAÇÃO APL 00385062620138109921 RIO 

DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 1 VARA CÍVEL (TJ-RJ) Data de 

publicação: 15/04/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA EM ACORDO HOMOLOGADO 

PELO JUÍZO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA QUE REJEITA 

IMPUGNAÇÃO OFERECIDA E JULGA EXTINTA A EXECUÇÃO. FIXAÇÃO EX 

OFFICIO DE MULTA ÚNICA EM FASE DE EXECUÇÃO, PELO NÃO 

ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS 

IN IDEM. ARBITRAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU 

DESPROPORCIONAL. ACRÉSCIMO DA MULTA DO ART.475-J, DO CPC, 

CONSTANTE DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a aplicação de 

multa única cominatória pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, 

em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou de ordem judicial. 

Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, inobstante o acordo celebrado 

entre as partes ter consignado a multa de 30% (trinta por cento) em caso 

de descumprimento das obrigações de fazer e de pagar ali estabelecidas, 

fato é que a ora apelante não atendeu ao comando judicial, para que 

comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja: de dar 

baixa em qualquer apontamento de restrição, no prazo ali assinalado. 3. 

Cabimento da astreinte fixada no valor único de R$2.000,00 (dois mil 

reais), que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, bem como do 

acréscimo de 10% (dez por cento) do art.475-J, do CPC. Inocorrência de 

bis in idem na decisão proferida pelo Juízo de origem, na fase de 

execução. 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.” Neste 

compasso, mister a manutenção das multas. Sendo assim, deve 

prosseguir o presente com a execução dos termos do acordo no que não 

houve adimplemento, nos termos pleiteados pela executada com a 

inclusão de ambas as penalidades pelo descumprimento. Ao final, 

desconsidera-se a decisão da ID 11107952, eis que não se refere ao 

processo em tela. CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença para fins de julgar procedente o pedido para prosseguimento da 

execução e improcedente a duplicidade das penalidades impostas. 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. Mirassol D´Oeste, 08 de maio de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol d´Oeste, 25 de julho de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-37.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010111-37.2013.8.11.0011. REQUERENTE: ELIEBI DOMINGUES CARDOSO 

BUENO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Diante da concordância 

do executado e o silêncio da exequente, tem-se como válido o cálculo 

apresentado pelo contador judicial. Tendo em vista o silêncio da 

exequente, com a inexistência de requerimento por prosseguimento na 

execução, opino pelo arquivamento dos autos. Remeta-se os autos à 

apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de maio de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença elaborado pela juíza leiga para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de julho de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DOS SANTOS MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000336-78.2017.8.11.0011. REQUERENTE: NILDA DOS SANTOS 

MASSON REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - NILDA DOS 

SANTOS MASSON – move em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (SANTANDER FINANCIAMENTOS), 

sob o fundamento de que, em 02/06/2017 adquiriu um empréstimo junto ao 

banco réu para aquisição de veículo. Aduziu que o banco réu afirmou 

condicionamento para liberação do crédito a contratação de “CDC 

PROTEGIDO VIDA E EMPREGO” e, inconsciente da ilegalidade, a 

requerente assinou o termo de contratação deste seguro. Indicou que, ao 

descobrir tratar-se de venda casada, solicitou o cancelamento do seguro, 

mediante o protocolo nº.844644520 e, o banco réu informou que seria 

ressarcido o valor até dia 03/07/2017. Diante da ausência do 

ressarcimento e cancelamento do produto, a autora pleiteia o 

ressarcimento em dobro do valor pago de R$1.056,88 (mil e cinquenta e 

seis reais e oitenta e oito centavos), bem como o cancelamento do seguro 

e indenização por danos morais. Audiência de conciliação infrutífera. 

Citada a requerida, apresentou contestação rechaçando a venda casada 

no sentido de que a autora assinou o formulário do CET (custo efetivo 

total) do contrato de financiamento e da proposta de adesão ao seguro, 

sendo as contratações não atreladas e mediante solicitação da autora. 

Pugnou pela improcedência tanto dos danos materiais quanto morais. A 

requerente apresentou impugnação à contestação refutando os termos da 

defesa. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à contratação ilegal 

de produto do banco réu diante do aspecto de venda casada, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 
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NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. Ab initio, 

opino pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista 

a ausência de comprovação quanto à insuficiência econômico-financeira 

da requerente à luz da Lei 1060/50. MÉRITO A parte autora arguiu que foi 

vítima de oferta em espécie de venda casada ao adquirir um empréstimo 

para aquisição de veículo juntamente com a aquisição de seguro de vida 

oferecido pelo banco réu. Apresentou os documentos condizentes às 

contratações que possuem a mesma data de aquisição e o mesmo horário; 

indicando, por consequência, a venda por dependência dos produtos. Ou 

seja, caracterizado o vínculo entre o empréstimo e o seguro propostos. 

Por seu turno, o banco réu, unicamente repulsa as alegações da autora, 

porém não juntou qualquer comprovação quanto à legalidade na 

contratação. Inexistente provas sobre a aquisição desejada do seguro de 

vida por parte da autora. Confira-se: “TJ-SC - Apelação Cível AC 

20130133282 SC 2013.013328-2 (Acórdão) (TJ-SC) Data de publicação: 

26/08/2013 Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO COMO CONDIÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. VENDA CASADA. 

PRÁTICA ABUSIVA E VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. EXEGESE DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CDC . AUTOR QUE 

NA APÓLICE ANTERIOR POSSUIA BÔNUS CLASSE 8. VANTAGENS QUE 

NÃO FORAM TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA NOVA CONTRATAÇÃO 

DE SEGURO COM A RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR 

QUE PERDEU TODOS OS DESCONTOS QUE PODERIA TER A CADA 

RENOVAÇÃO DE APÓLICE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA 

CHANCE. OBRIGAÇÃO DAS RÉS DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS 

CAUSADOS AO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 

PREQUESTIONAMENTO SANADO. RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. A exigência de contrato de seguro como condição para 

concessão de financiamento é prática vedada pelo Código de Defesa do 

Consumidor . E, sendo as seguradoras credenciadas na SUSEP, deveriam 

ter obtido as informações necessárias acerca do bônus adquirido na 

apólice anterior pelo autor, devendo considera-los no momento da 

contratação, uma vez que as vantagens adquiridas pelo segurando ao 

longo da contratação são transferíveis.”. (grifos nossos) Sabidamente que 

diante da relação consumeirista, caberia ao banco réu manejar esforços 

para apresentar documentos e até a própria gravação do atendimento com 

protocolo mencionado pela autora. Porém, não apresentou nenhum 

documento ou qualquer outro tipo de prova favorável às suas alegações. 

Em contrapartida, cabe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, sendo certo que presente tudo que estava ao seu alcance. 

Demonstrada de forma integral a prática aludida pelo artigo 39, inciso I, do 

CDC, caracterizando a venda casada realizada pelo banco réu. Desta 

forma, embora o banco réu assevere pela legalidade na contratação, 

presente a prática de imposição à autora na aquisição do seguro não 

desejado para a finalização da contratação do empréstimo bancário, 

cabendo, assim, o cancelamento do seguro de vida. Afastada, também, a 

tese de que a autora assinou o termo relacionado ao CET (custo efetivo 

total), posto que este é exclusivamente um indicativo das taxas, juros e 

demais encargos incidentes em determinada operação. Já, o caso em tela, 

refere-se à dois produtos diferentes, uma contratação de seguro e a 

contratação do empréstimo, este certamente com a incidência de taxas 

referidas na CET. RESSARCIMENTO EM DOBRO Tangentemente ao 

ressarcimento em dobro do valor pago, não prospera o pleito. Ainda que 

se tenha pago um valor que não era de sua livre vontade, ausente os 

requisitos para a repetição de indébito do artigo 42 do CDC, eis que não 

houve dolo na cobrança dos valores, mas prática abusiva por venda 

casada na exclusiva venda do produto. Confira-se: “TJ-MG - 

100240570333590031 MG 1.0024.05.703335-9/003(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 11/12/2009 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE 

CONTRATO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - FUNCEF - APLICAÇÃO DO 

CDC - - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - 'TABELA PRICE' - ILEGALIDADE - 

SEGURO - VENDA CASADA - CLÁUSULA ABUSIVA - DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DESCABIDA - NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Nos 

termos da Súmula 321 do STJ, ""o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica entre a entidade privada e seus participantes"", 

devendo ser modificadas as cláusulas abusivas. Nas atualizações do 

preço, primeiramente procede-se à amortização, para que a correção 

incida sobre o saldo devedor, sendo inviável a adoção de denominada 

'Tabela Price'. É abusiva a cláusula que imponha ao mutuário a contratação 

do seguro por empresa do mesmo grupo financeiro, retirando-lhe a 

prerrogativa de escolha. A sanção prevista no artigo 42 , parágrafo único 

, do Código de Defesa do Consumidor , devolução em dobro da quantia, 

somente se aplica quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não 

se aplica quando este cobrou taxas que se encontravam previstas em 

contrato. O nome do devedor não pode ser inscrito nos cadastros dos 

órgãos de restrição ao crédito, quando já levantada a discussão 

existência e/ou liquidez da dívida motivadora do cadastro, até o julgamento 

final da demanda.”. Neste aspecto, acolhe-se unicamente o pedido de 

ressarcimento pelo valor pago do seguro. DANO MORAL Diferentemente 

do alegado, a indenização por dano moral não merece acolhida. Em que 

pese a ilegalidade na venda do seguro por parte do banco réu, a venda 

casada não possui o condão em acarretar abalo moral ao consumidor. A 

conduta praticada pelo banco réu, hodiernamente, não completa os 

requisitos do dano moral, quais sejam: a prática de ato ilícito, a ofensa à 

honra ou à dignidade do cliente e o nexo de causalidade; eis que não 

houve ofensa alguma unicamente pela conduta do banco réu. Consigne-se 

caso análogo: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00176593320138190205 RJ 

0017659-33.2013.8.19.0205 (TJ-RJ) Data de publicação: 13/03/2015 

Ementa: EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE 

CONSUMO. VENDA CASADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 

DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE 

QUAISQUER DANOS ADVINDOS DA CONDUTA DA APELADA. PEQUENA 

OMISSÃO A SER SANADA NA SENTENÇA CONSUBSTANCIADA NA 

DETERMINAÇÃO DE RESCISÃO DA COMPRA DO SEGURO. Há muito os 

Tribunais pátrios já firmaram entendimento de que incomodações 

ordinárias na vida das pessoas, as vicissitudes cotidianas, não são 

passíveis de indenização por danos morais. Vale o registro de lúcida 

decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que através da Colenda 

Quarta Turma, por unanimidade, tendo por relator o eminente Ministro 

ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, julgando o Recurso Especial nº 21791600: 

"A indenização por dano moral não deve ser banalizada. Ele (dano moral) 

não se destina a confortar meros percalços da vida comum. É razoável 

obter-se o ressarcimento pelos danos materiais, inclusive pela perda 

momentânea do uso do automóvel, mas daí a assemelhar esse 

desconforto a um dano moral, lesivo à vida e personalidade do 

incomodado, é um excesso". Danos morais exigem mais do que 

transtornos e aborrecimentos previsíveis ao cotidiano da vida moderna. 

Exige ofensa à honra, à dignidade, dor moral de gravidade e 

consequências nefastas, impossíveis de aferição matemática. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE SOMENTE PARA DETERMINAR A 

RESCISÃO CONTRATUAL DO PRODUTO DENOMINADO ¿CERTIFICADO DE 

GARANTIA ESTENDIDA DIFERENCIADA”. Sendo assim, afastada a tese de 

indenização moral por inexistir configuração de qualquer abalo psicológico 

à autora. CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência parcial 

do pedido inicial para: a) condenar o banco réu ao ressarcimento do valor 

pago à título de contrato de seguro, nos termos da Proposta de Adesão de 

CDC, em R$1.056,88 (mil e cinquenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do 

pagamento, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do vencimento; e b) declarar cancelado o seguro objeto 

desta demanda; julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da 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. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 18 de junho de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito 

MIRASSOL D'OESTE, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000247-55.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AMADEU DE CAMPOS LEITE 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - AMADEU DE CAMPOS 

LEITE - propôs em desfavor de BANCO BMG - aduzindo que é beneficiário 

de aposentadoria e houve uma contratação indevida de empréstimo no 

valor mensal de R$206,00 (duzentos e seis reais) iniciados em junho de 

2016. Relatou que em maio de 2016 recebeu uma oferta de contratação de 

cartão de crédito por parte do banco réu com isenção de tarifas e, por 

este motivo, aceitou a oferta. Aduziu que, em junho do mesmo ano, 

percebeu que em verdade, fora contratado indevidamente um empréstimo 

para desconto em folha de pagamento de aposentadoria. Pleiteia a 

devolução em dobro do valor cobrado, bem como indenização por danos 

morais. Citado o banco réu compareceu em audiência conciliatória, 

infrutífera. Em sede de contestação alegou, sob preliminar, decadência do 

direito do autor devido ter decorrido 30(trinta) dias para reclamação dos 

descontos. No mérito, arguiu pela contratação de um produto denominado 

BMG Card em 06/11/2017 e neste produto, o autor realizou saques nos 

valores de R$ 5.113,99 (cinco mil, cento e treze reais e noventa e nove 

centavos), mediante Transferência Eletrônica Direta e o pagamento tem 

sido realizado pelo valor mínimo da fatura. Direciona a defesa pelo 

conhecimento do autor. Deferida inversão do ônus da prova à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, assim como tutela antecipada. É o breve 

o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado procedente. PRELIMINAR Diferentemente do 

alegado, a decadência indicada na contestação não está presente. 

Cuida-se de instituto para reclamação de defeito em produto e, neste 

aspecto, em nada relaciona-se com o caso em tela que possui como 

objeto uma contratação indevida de produto unilateralmente pelo banco 

réu. Sendo assim, afasta-se a preliminar aventada. MÉRITO No que tange 

à contratação do cartão BMG Card, verifica-se pelo contrato assinado e 

juntado à contestação, que não é plausível ser considerado como prova. 

Depreende-se deste documento que, não constam os dados do autor, 

tampouco está completo o contrato. Ademais, vislumbra-se que a data da 

suposta assinatura é do ano de 2015 e, na questão in comento, o produto 

foi indevidamente contratado em 2016. Menciona-se como suposta 

assinatura diante da inexistência de salutar coincidência entre a constante 

do contrato e a assinatura efetiva do autor. Sobre este prisma, resultante 

pelos documentos acostados aos autos, que não houve prova da 

contratação do empréstimo indicado e descontado diretamente do 

pagamento do autor, tampouco demonstrou-se a relação entre este 

empréstimo e o eventual cartão contratado. Portanto, inexistente provas 

suficientes a ensejar cobrança de parcelas com desconto em benefício 

previdenciário referente ao valor mencionado de empréstimo, até porque 

não se demonstrou sequer que o valor foi efetivamente disponibilizado ao 

autor. Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 71004910964 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/07/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DE PROVA DO 

CONTRATO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR 

CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART.6º. VIII E ART 333, 

II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS COM DEVOLUÇÃO DOBRADA, ART.42, 

P. ÚNICO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº.71004910964, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, julgado em 27/06/2014).” Em suma, o banco réu falhou na 

prestação de serviços e efetuou uma contratação de serviço que não foi 

solicitado pelo cliente, sendo que merece ser mantida a tutela concedida, 

com consequente devolução do valor que, eventualmente tenha sido 

descontado em folha. Somado à isto, aplica-se o ressarcimento em dobro 

do valor mensal de R$206,00 (duzentos e seis reais), à luz do artigo 42 do 

CDC e o consequente cancelamento do produto. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade do Requerido passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela procedência do pedido. Configurada sua 

responsabilidade pela inadequada prestação de serviço com a 

contratação ilegal. Mister enfatizar que, a presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Destaco que a responsabilidade do banco réu é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por conseguinte, o fato de o Requerente preocupar-se com 

possíveis débitos incorretamente realizados no seu recebimento 

previdenciário causou um dano moral diante da preocupação e ansiedade. 

Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, 

pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

desconto indevido, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Portanto, considera-se o nível social da vítima e 

o do causador do dano, para que a compensação não resulte 

inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades 

reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as 

doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, 

assomadas às peculiaridades do caso sub examine, indico a indenização 

em R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, opino pela 

procedência do pedido inicial para condenar o banco réu: a) ao 

ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de ajuizamento da reclamação, 

e acrescidos de juros legais, a partir da data dos vencimentos, com a 

manutenção da tutela concedida juntamente com o cancelamento do 

produto; b) aplicação da multa astreinte nos termos da decisão que deferiu 

a tutela antecipada por seu descumprimento integral, contando-se o 

montante de R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso; c) ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação à requerida em custas e despesas 
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processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de junho de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261592 Nr: 2426-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gleica teiche moura - 

OAB:25301

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – Cód. 261592

Flagrado: EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA

Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Advogado: Dr. Emerson Rodrigues da Silva

Flagrado: Edmilson Raimundo da Silva

 Aos dez dias do mês de julho de 2018, na sala de Audiências da Terceira 

Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de Mato 

Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra

Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, fundamentado nos 

predicados pessoais do flagrado, pelo que os pressupostos da medida 

extrema não estão presentes no presente caso, tendo juntado 

documentos na presente solenidade, conforme termos gravados em 

conteúdo midiático.

O Ministério Público pediu vistas para manifestação.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Abram-se vistas ao Ministério Público para manifestação sobre o pleito 

defensivo.

Após, conclusos.”

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

EMERSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261592 Nr: 2426-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gleica teiche moura - 

OAB:25301

 PROCESSO/CÓD. Nº 261592

Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de EDMILSON RAIMUNDO DA 

SILVA pela suposta prática do crime previsto no art. 303, §2º, da Lei nº 

9.503/97.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão 

preventiva às fls. 32/33, a fim de resguardar a ordem pública.

A defesa do acusado aviou pedido de revogação da prisão preventiva em 

audiência de custódia (fl. 44), alegando, em síntese, a ausência dos 

requisitos ensejadores da decretação da prisão cautelar, uma vez que o 

implicado é primário e possui predicados pessoais favoráveis.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo.

Em síntese, é o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, em que pese o juízo plantonista ter entendido, 

inicialmente, estar presente um dos requisitos para a constrição cautelar, 

qual seja o resguardo à ordem pública, diante da gravidade do delito, vez 

que o autuado abalroou três pessoas em local público, de grande 

movimentação, sendo uma delas grávida, após detida análise, tenho que a 

situação fática trazida pela defesa merece acolhida.

Dispõe o art. 282, § 6º, do CPP, com redação dada pela novel Lei nº 

12.403/2011, que a prisão preventiva será determinada quando não for 

cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

 No caso vertente, tenho que se deve valer o julgador da interpretação 

sistemática atendendo a adequação da medida à gravidade do crime, 

circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado (art. 282, II, CPP).

 Repise-se que a segregação cautelar nesses casos é tratada pela 

jurisprudência como excepcional. Exige-se, para tanto, a reiteração 

criminosa acompanhada de circunstâncias concretas e relevantes para 

resguardar a ordem pública, as quais não foram evidenciadas nos 

presentes autos.

Não obstante reprovabilidade da conduta, consubstanciada na prática de 

lesão corporal na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, 

não verifico do auto de prisão em flagrante que o detido apresente 

periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar, uma 

vez que a conduta praticada não envolveu violência ou gravidade 

exacerbada, além de o flagrado não ostentar qualquer procedimento 

criminal em seu desfavor, cuidando-se, a priori, de fato isolado em sua 

vida, não preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP.

Convém salientar que, embora haja notícias nos autos de que as vítimas 

foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres, logo após o fato 

delituoso, dada a aparente gravidade das escoriações, não foram 

carreados, até o presente momento, o laudo constatando a natureza 

grave ou gravíssima das lesões, e, mesmo que houvesse, referida 

gravidade é inerente ao tipo, não sendo suficiente para sustentar a prisão 

do autuado.

Ora, tem-se incontroverso que a conduta é grave e socialmente 

reprovável, visto que diariamente nos deparamos com reportagens 

noticiando ocorrências análogas a presente, o que causa clamor público e 

indignação social, motivo pelo qual a pena do delito imputado ao autuado 

passou por recente recrudescimento, visando à prevenção e diminuição 

de novos casos quejandos.

Ocorre que a realidade fática trazida à análise não ultrapassa os limites 

previstos na redação legal, o que afasta a presunção de que a liberdade 

do acusado representará risco à ordem pública, sobretudo porque não 
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possui histórico delituoso ou indícios de que voltará a reincidir, tampouco 

que irá se evadir do distrito da culpa, vez que possui residência fixa e 

labor lícito, ou que embaraçará a instrução processual, pois não agiu com 

intuito de obstruir a produção de provas.

Diante de todas essas ponderações, inexistindo a demonstração dos 

pressupostos necessários à manutenção da cautelar constritiva e por se 

mostrarem suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares 

diversas da prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Contudo, dada a reprovabilidade e gravidade da conduta praticada pelo 

autuado, bem como as condições pessoais e vida pregressa, tenho como 

circunstâncias que autorizam a fixação e valoração de fiança como 

condição para a efetivação de sua liberdade.

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado EDMILSON RAIMUNDO 

DA SILVA, condicionada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de fiança, bem como mediante a observância das seguintes medidas 

cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Manter o endereço sempre atualizado nos autos, pois necessário para 

a instrução;

c) Proibição de consumir bebida alcóolica em locais públicos, bem como 

frequentar bares, casas de prostituição, bocas de fumo e locais 

congêneres.

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO 

AO INDICIADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

Acaso recolhido o valor arbitrado a título de fiança, o que deverá ser 

certificado pelo Gestor Judicial, sirva a presente decisão como alvará de 

soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Translade-se cópia do presente feito ao Inquérito Policial sob CI 261810, 

após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Às providências necessárias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261719 Nr: 2471-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 2471-46.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Douglas Sateles de Matos

INTIMANDO: Indiciado(a): Douglas Sateles de Matos, Cpf: 97072087168, 

Rg: 14598914 SSP MT Filiação: Vilson de Souza Matos e Madalena Sateles 

de Matos, data de nascimento: 12/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua do Laticínio, S/nº - 3º Salão 

do Lado Direito, Bairro: Caramujo, Cidade: Munic. Cáceres-MT. Atualmente 

Em Lugar Incerto E Não Sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 09/10, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS em favor de CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA, perseguido 

pela Autoridade Policial, em desfavor de DOUGLAS SATELES DE MATOS, 

ante a alegação de ameaças. Decido. As denominadas medidas protetivas 

de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o 

fim precípuo de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, 

no mais das vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência 

perpetrada pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

prevê o art. 1º. É o caso dos autos, vez que consta do relato da ofendida 

que seu ex-marido, em razão de desavenças quanto à guarda do filho em 

comum do casal, proferiu-lhe ameaças de morte. Outrossim, consigno que 

em crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes 

clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é 

justificante, por si, para impor ao ofensor medidas cautelares visando 

preservar a sua integridade física e psíquica. As medidas protetivas de 

urgência, por sua própria denominação, pressupõem situação de 

conhecimento imediato, risco atual ou iminente agressão, não comportando 

maior lastro probatório para o seu deferimento. Ademais, destaca-se que 

a Lei nº 11.340/06, na tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente 

doméstico e familiar, possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção 

independentemente de audiência das partes e em qualquer fase 

processual, até mesmo antes do inquérito policial, como ocorre no caso 

vertente. Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, 

CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:• ao agressor 

a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de frequentar a residência, e 

demais locais da ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”); Deixo de aplicar a 

requerida medida de prestação de alimentos, pois, por ora, não vislumbro 

nos autos elementos probatórios ou mesmo informações mínimas 

suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. 

Reserva-se ainda à ofendida a opção de ingressar com pedido específico 

na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão ser analisadas 

com as cautelas necessárias. Em arremate, deixo de aplicar a restrição de 

visita à dependente menor, vez que não foi narrado qualquer ato 

atentatório à incolumidade física ou psíquica da infante. DETERMINO ao 

Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial 

para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 11/01/2019, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 11/12/2018 e 10/01/2019. 

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no 

balcão da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo 

requerido, deverá comparecer aos autos por meio de advogado 

constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Após a 

intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos. Não sendo 

localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados. Havendo requerimento de 

quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito"

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre 

Fantini Garcia de Oliveira, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 24 de julho de 2018.
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Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197648 Nr: 4185-17.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Caninde de Farias Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 197648

SENTENÇA

Vistos etc.

Primeiramente, considerando a petição de fls. 296/298, acolho a 

justificativa do recuperando para os devidos fins.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de Francisco Caninde de 

Farias Soares, condenado a pena de sete anos e seis meses.

Cálculo à fl. 235.

Manifestação do Ministério Público às fls. 299/301.

Vieram conclusos. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recuperando faz jus à 

concessão do indulto previsto no Decreto nº 9.246/17, vez que (a) não 

cumpre pena em razão da prática de crime hediondo; (b) não foi 

condenado à pena superior a 08 anos; (c) não é reincidente e, tendo sido 

condenado pelo crime de tráfico privilegiado, cumpriu um quarto da pena 

até a edição do decreto.

Deste modo, CONCEDO INDULTO ao apenado FRANCISCO CANINDE DE 

FARIAS SOARES, nos termos do artigo 1º, inciso IV, do Decreto n. 

9.246/17 e, em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

relativamente à pena que compõe a presente execução, forte no artigo 

107, inciso II, do Código Penal.

No mais, quanto a pena de multa, determino que seja elaborada planilha de 

cálculo acerca do valor a ser pago pelo recuperando.

Com a juntada aos autos da planilha, intime-se o acusado para proceder o 

pagamento no prazo de cinco dias, nos termos do art. 574 da CNGC.

Em caso de inadimplemento, extraia-se cópia das peças necessárias a 

serem encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para efetivar a 

execução da pena de multa, nos moldes preconizados no art. 578 da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

P.R.I. Cumpra-se

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249890 Nr: 2983-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 249890

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido da defesa de fl. 72, solicite-se ao Diretor da 

Cadeia Pública local o encaminhamento de atestados de remição, 

porventura existentes.

Outrossim, em que pese a manifestação do parquet às fls. 70/71, 

considerando que o apenado encontra-se cumprindo pena no regime 

fechado, bem como o aporte da nova guia de fl. 52, converto a pena 

restritiva de direito em privativa de liberdade com fundamento no art. 44, 

§5º do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME NO CURSO 

DA EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENTIDA 

UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – VIABILIDADE 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 

PRECEDENTES DO STF – SANÇÃO DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITOS – REVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

– NECESSIDADE PARA A UNIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO 

CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO 

PROVIDO. O regime fechado é restrito às penas reclusivas. Com relação à 

pena de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto 

ou o aberto, porém, poderá ser determinado regime prisional mais rigoroso, 

no curso da execução, em razão da regressão ou da unificação das 

penas.“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em 

condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de 

cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, 

independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 

02-12-2013). A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de 

liberdade ocorre quando o agente já possui em seu desfavor pena 

privativa de liberdade que incompatibiliza o cumprimento da nova 

reprimenda na forma determinada pelo Juízo de conhecimento. (AgExPe 

168105/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015). (Destaquei).

Nesse sentido, também trago a lume o escólio do Superior Tribunal de 

Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE NO CUMPRIMENTO DE 

PENA EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA RESTRITIVA EM PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA 

PENA ALTERNATIVA COM O REGIME ANTERIORMENTE IMPOSTO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o 

cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não 

mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. 

Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido 

processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões 

suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de 

constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.- A 

jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que 

o Juiz da execução pode converter a pena restritiva de direitos em 

privativa de liberdade quando, sobrevindo nova condenação, o regime 

prisional anteriormente fixado for incompatível com o cumprimento de pena 

restritiva de direitos. Precedentes.- Assim, verifica-se no caso dos autos 

que, estando o paciente cumprindo pena privativa de liberdade em regime 

fechado, é totalmente incompatível a manutenção da pena restritiva de 

direitos consistente na prestação de serviços à comunidade que 

sobreveio com a nova condenação. Habeas corpus não conhecido. (HC 

278287 RS 2013/0327683-8, Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 278287 RS 2013/0327683-8, data do julgamento: 17 de 

Dezembro de 2013).

Deste modo, proceda-se com a unificação das penas, abrindo-se vista às 

partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela Defesa.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 16362 Nr: 594-62.2004.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmar Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Soares 

Vieira Marques - OAB:Promotor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSIMAR CAIAFFA - 

OAB:146525

 PROCESSO/CÓD. Nº 16362

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando a manifestação do parquet à fl. 743, 

homologo a desistência da oitiva da testemunha Ronei Chagas Borges.

 Outrossim, tendo em vista que a audiência para oitiva da testemunha 

Samuel Pansini Leão está designada para o dia 19.07.2018, às 13h30min, 

conforme fl. 750, aguarde-se o retorno da missiva.
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Com o aporte da deprecata, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230641 Nr: 2145-91.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 230641

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando GILMAR DO 

NASCIMENTO, atualmente no regime semiaberto, preenche as exigências 

de caráter objetivo para a progressão ao aberto, conforme exsurge do 

cálculo de pena à fl. 203, assim como o subjetivo, vez que inexiste nos 

autos qualquer informação de que o apenado tenha descumprido as 

condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao benefício na forma do 

art. 112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, com espeque no art. 36 do CP, c/c artigos 112 

usque 115 da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência do condenado 

GILMAR DO NASCIMENTO do regime semiaberto ao aberto, mediante as 

seguintes condições, que deverão ser devidamente cumpridas, sob pena 

de regressão de regime:

A) Comparecer diariamente na Cadeia Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste/MT, a partir de sua intimação, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h,

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se estiver laborando na empresa 

SS-Serviços e Serviços e Construções Civil -Ltda;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 F) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

G) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

H) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, participar dos projetos 

recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação do mesmo para participação.

 Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento diário à Cadeia 

Pública.

 Intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação, 

para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 9h50min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Por fim, defiro o pedido do recuperando à fl. 260, pelo que a autorização 

de trabalho concedida à fl. 256 permanece vigente pelo prazo de sessenta 

dias.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247575 Nr: 1908-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 PROCESSO/CÓD. Nº 247575

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação do Ministério Público às fls. 117/118, 

vislumbro que o recuperando juntou documentos suficientes para 

respaldarem a manutenção da prisão domiciliar, já que possui metade do 

seu corpo paralisado em decorrência de um AVC, consoante atestado de 

fl. 107, além de outros problemas de saúde que necessitam de cuidados 

em tempo integral, cuja supervisão particularizada é totalmente inviável na 

atual situação carcerária, dada a insuficiência de recursos humanos e 

materiais.

Deste modo, mantenho o apenado em regime domiciliar, devendo 

comprovar bimestralmente seu estado de saúde, conforme já determinado 

à fl. 83.

Outrossim, retifique-se a guia de execução juntada à fl. 94, visto que o 

quantum da pena está em desacordo com a sentença condenatória de fls. 

56/61.

Com a nova guia retificada, substitua-se a provisória de fl. 05.

Por fim,à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 92 , não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.
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Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202959 Nr: 564-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Garcia Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 PROCESSO/CÓD. Nº 202959

 Vistos, etc.

Tendo escoado o prazo conferido às missivas expedidas às fls. 108 e 

145, a fim de proceder à oitiva da testemunha Gilson André Cardoso de 

Alcântara e a vítima Ademar Pereira dos Santos, abram-se vistas às 

partes para apresentação das alegações finais, no prazo legal, iniciando 

pelo Ministério Público, sendo que as precatórias serão juntadas aos autos 

no estado em que se encontrar o feito.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247148 Nr: 1707-94.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13681

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 225791

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de incidente de insanidade mental requerido pelo Ministério 

Público em face do réu DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA nos autos da 

ação penal CI 212992 (em apenso), o qual teve seu processamento 

deferido.

O presente incidente aguarda a realização de perícia.

É o breve relatório.

Decido.

Conforme se depreende da sentença prolatada nos autos principais (Cód. 

212992), declarou-se extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, de modo que o pedido formulado 

no presente incidente encontra-se prejudicado.

Desta forma, extingo o presente feito sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do CPC.

Escoado o prazo recursal, desapensem-se e arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à politec informando sobre a 

desnecessidade da realização da perícia.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248674 Nr: 2417-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Juli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. N° 248674

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face da ré DAIANE JULI DA SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, dando-a como incursa nas sanções penais previstas no art. 

155, (furto) §4º (qualificadora), inciso II (abuso de confiança) do Código 

Penal, pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Denúncia recebida em 01.08.2017 (fl. 29).

Devidamente citada, a ré apresentou resposta à acusação (fls. 33/34).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e 

procedido o interrogatório da acusada.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 45/56, ratificando 

os termos da inicial acusatória.

 A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 57/58, nas 

quais pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da 

atenuante da confissão, regime inicial aberto e substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

 De proêmio, cumpre destacar a inexistência de qualquer causa 

determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda 

qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a 

enfrentar o mérito da demanda.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito imputado à ré foi cabalmente comprovada nos 

autos por meio do boletim de ocorrência policial de fl. 10, termo de 

apreensão de fl. 13, relatório final de fls. 24/25 e pelas declarações 

prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

DA AUTORIA DO DELITO

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, 

notadamente diante da confissão da acusada, corroborada pelos demais 

depoimentos colhidos em Juízo.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 45/56, da lavra do d. Promotor de Justiça 

Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o contexto fático-probatório dos 

autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] De igual modo, a autoria do delito restou suficientemente comprovada 

pelas provas coligidas aos autos, as quais são capazes de sustentar um 

juízo sólido para a sua condenação.

Urge consignar que a acusada Daiane, quando interrogada em solo 

inquisitorial, confessou a prática delitiva e, em solo judicial (CD-ROM fl. 44), 

confirmou que na data dos fatos furtou o celular, alegando:

“Que era funcionária doméstica da esposa da vítima; que viu o celular e o 

pegou para usar; Que pegou o celular sem falar nada.”

É de se registrar, pois, que a vítima relatou em sede inquisitorial de fl.18 e 

ratificou suas declarações em juízo (fl. 44), dizendo que:

 “Que o celular estava no armário que ficava em casa guardado no 

armário, e depois de 15 (quinze) dias havia sentido falta dele; Que 

perguntou para Dayane do celular ela ficou quieta, não falou nada; Que o 

menino ligou no celular porque tinha o número; Que quem atendeu o celular 

foi Dayane; Que informou ao policial Rubens que o celular estava com a 

funcionária; Que o policial foi checar sobre o celular e deram flagrante 

dela; Que na delegacia entregaram o celular pra ele; Que Dayane 

trabalhava a dois anos na casa, e tinha total confiança da vítima, inclusive 

ficava sozinha na casa (degravado com minhas palavras).

Ademais, insta salientar que o depoimento do policial Rubens José da 

Silva, dotado de fé pública em razão da função que exerce, tanto em solo 

inquisitorial, quanto judicial, foi hialino, firme e coeso, em narrar os fatos 

ocorridos, imputando a ré Daiane Juli da Silva a conduta tipificada na 

exordial acusatória.

Impende destacar que no presente caso houve furto consumado, pois a 

jurisprudência pacífica do STJ e do STF deixa evidente que o crime de 

furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da 

coisa subtraída, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo 

prescindível (dispensável) que o objeto subtraído saia da esfera de 
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vigilância da vítima.

 Por corolário, é inconteste, que a consumação do furto, é suficiente que 

se efetive a inversão da posse, ainda quando a coisa subtraída venha a 

ser retomada em momento imediatamente posterior.

Senão vejamos, o entendimento do Superior Tribunal Federal:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. 

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.1. Para a 

consumação do crime de furto, basta que tenha havido a inversão da 

posse do objeto furtado, ainda que retomado, em seguida, pela 

perseguição imediata. Precedentes.2. Segundo a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do 

denominado ?princípio da insignificância? e, assim, afastar a recriminação 

penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por 

ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de 

reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade 

social.3. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito 

negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito 

mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. 

Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de 

modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado 

material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando 

formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ?a 

insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à 

ordem normativa? (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio 

legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, 

não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução 

penal.4. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é 

indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em 

seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é 

formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social 

ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da 

conduta do agente.5. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a 

conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por 

paciente que possui outras passagens pela polícia, inclusive uma 

condenação, com trânsito em julgado, pela prática do delito de furto.6. 

Habeas corpus denegado”.(HC 121133 ES, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-14).

Ademais, nota-se do relato da vítima e da testemunha policial, que a ré 

Dayane, funcionária do lar, tinha livre acesso à residência, inclusive ficava 

sozinha na residência, demonstrando-se a confiança do patrão na 

empregada, própria desse tipo de atividade. Configurada está, portanto, a 

qualificadora do abuso de confiança.

Neste ponto, importante ressaltar que a relação laboral entre empregador 

e empregada doméstica é totalmente diferente de todas as outras, é 

especialíssima, e implica sempre um vínculo de confiança, pela facilidade 

de acesso e circulação nas dependências da residência para a qual foi 

destacada a trabalhar.

Relativo à configuração da qualificadora do abuso de confiança, 

colaciona-se:

48632074 - PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO 

DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO 

DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INQUISITORIAL 

IDÔNEA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PENA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. 

Inviável a desclassificação do crime furto qualificado para o de exercício 

arbitrário das próprias razões quando não há nos autos nenhuma prova 

de que a lesada atrasou o pagamento do salário devido ao apelante. 2. 

Consideram-se como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação 

do réu, os depoimentos colhidos na delegacia, se corroborados por 

qualquer outra prova produzida em juízo, portanto, não devendo ser 

desprezados. 3. Não compete ao juiz sentenciante definir os detalhes da 

execução da sanção aplicada, e sim ao Juízo da Execução, que poderá 

alterar a forma de seu cumprimento, ajustando-a às condições pessoais 

do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do 

programa comunitário ou estatal. 4. Para fins de prequestionamento, é 

desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e 

dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareçam os 

motivos que o levaram à determinada conclusão. 5. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.011586-0; Ac. 852.147; Terceira Turma 

Criminal; Rel. Des. João Batista; DJDFTE 04/03/2015; Pág. 162).

 48630260 - APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE 

CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS 

PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. 

Impossibilidade inviável a desclassificação do crime de furto para 

exercício arbitrário das próprias razões, pois não ficou comprovado que a 

apelante agiu com o objetivo de satisfazer pretensão legítima que julgava 

ter contra a ofendida. A apelante não comprovou que a vítima deixou de 

pagar o seu salário. De qualquer forma, caso houvesse alguma pretensão 

trabalhista legítima, esta poderia ser alcançada por meios legais, e não 

mediante a subtração dos bens, enquanto a vítima estava viajando, sendo 

correto o enquadramento da conduta como furto. Impossível o 

afastamento da qualificadora do abuso de confiança do crime de furto 

(art. 155, § 4º, inc. II, do CP), quando o conjunto probatório colhido sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que a ré subtraiu os 

bens valendo-se da relação de confiança que lhe nutria a vítima. Apelação 

desprovida. (TJ-DF; Rec 2004.01.1.029024-8; Ac. 849.036; Segunda 

Turma Criminal; Rel. Des. Souza e Ávila; DJDFTE 24/02/2015; Pág. 121).

Diante do caso em tela, é forçoso constatar que a defesa poderá pugnar 

pela absolvição da ré Daiane Juli da Silva invocando o princípio da 

bagatela. Nesta oportunidade, faz-se mister discorrer acerca desse 

princípio, a fim de uma interpretação justa e clara.

Oportuna são as palavras de Carlos Vicos Manás, ao escrever sobre o 

princípio da insignificância:

“o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação 

restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não 

deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção da 

fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho 

valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado 

pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do 

direito penal .” Para ele, tal princípio funda-se "na concepção material do 

tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e 

sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a 

proposição político-criminal da necessidade de descriminalização de 

condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma 

socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal."

 À vista disso, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, assentou 

“algumas circunstâncias que devem orientar a aferição do relevo material 

da tipicidade penal”, tais como: “(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.

 No caso vertente, verifica-se que o bem furtado seria um celular, que 

custava aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na época 

dos fatos.

 Com efeito, cabe destacar que apesar do valor do celular corresponder à 

17% (dezessete por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos 

(R$ 880,00), tal conduta é extremamente reprovável, pois está nítido o 

abuso de confiança no presente caso. Cabe aqui, colacionar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a incidência 

do princípio da insignificância, são necessários a mínima ofensividade da 

conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido 

grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada (HC n.º 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo 

Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). 2. No caso, a conduta perpetrada 

pela recorrida não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal. 

Sua atitude revela lesividade suficiente para justificar a ação, havendo 

que se reconhecer a ofensividade do seu comportamento, já que praticou 

furto de R$ 120 (cento e vinte reais), com nítido abuso de confiança de 

seu patrão. 3. Princípio da insignificância afastado.4. Recurso especial a 

que se dá provimento para, cassando a sentença e o acórdão recorrido, 

determinar o prosseguimento da ação penal de que aqui se cuida. (REsp 

1179690/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 

16/08/2011, DJe 29/08/2011, destacado).

Desta forma, verifica-se que não é possível a aplicação do princípio da 

insignificância na hipótese de furto praticado por empregada doméstica 

contra seu patrão, pois a ação se deu com nítido abuso de confiança.

Vale destacar, que ao analisar essas circunstâncias, o bom senso do 

magistrado deve preponderar, para que situações concretas não se 

tornem verdadeiras aberrações no mundo jurídico. Nesse sentido, vale 
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trazer à baila, o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. 

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese 

de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar 

a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja 

marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau 

de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade 

social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito 

negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito 

mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. 

Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de 

modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado 

material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando 

formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a 

insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à 

ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio 

legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, 

não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução 

penal. 3. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade 

é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente 

em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é 

formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social 

ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da 

conduta do agente. 4. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a 

conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por 

paciente que possui expressiva ficha de antecedentes e é costumeiro na 

prática de crimes da espécie. 5. Ordem denegada”. (HC 111077, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 

03-02-2014).

Em suma, há de se perceber perfeitamente, que eventual absolvição da 

increpada no caso em comento seria uma aberração para o universo 

jurídico, isso porque afligiria o princípio da proporcionalidade, vez que 

demonstraria o desinteresse estatal em tutelar os bens jurídicos mais 

importantes.

Sob tal ambulação, vale trazer ao lume, as lições de Edilson Mougenot 

Bonfim acerca desse princípio:

“Por fim, a outra modalidade do princípio da proporcionalidade – esta 

praticamente desconhecida na doutrina e jurisprudência nacionais – é da 

'proibição da proteção deficiente' ou princípio da proibição da 

infraproteção (Untermassverbot, dos alemães, pela qual se compreende 

que, uma vez que o estado se compromete pela via constitucional a tutelar 

bens e valores fundamentais (vida, liberdade, honra etc.), deve fazê-lo 

obrigatoriamente na melhor medida possível. Desse modo, assegura-se 

não somente uma garantia do cidadão perante os excessos do Estado na 

restrição dos direitos fundamentais (princípio da proibição de excesso – a 

chamada 'proteção vertical', na medida em que os cidadãos tem no 

princípio da proporcionalidade (modalidade proibição de excesso) um 

anteparo constitucional contra o poder do Estado (verticalizado, portanto, 

de 'cima para baixo') – mas também uma garantia dos cidadãos contra 

agressões de terceiros – proteção 'horizontal' -, no qual o Estado atua 

como garante eficaz dos cidadãos, impedindo tais agressões (tutelando 

eficazmente o valor 'segurança', garantido constitucionalmente” ou 

punindo os agressores (valor 'justiça', assegurado pela Constituição 

Federal). Dessa forma, pelo 'princípio da proibição da infraproteção', toda 

atividade estatal que infringi-lo seria nula, ou seja, inquina-se o ato jurídico 

violador do princípio com a sanção de nulidade”.

Assim sendo, averigua-se que a conduta da indigitada é perfeitamente 

punível, pois furtou de cidadão de bem, seu objeto, que embora sejam de 

pequeno valor, foi adquirido com sacrifício.

Ora, se aderíssemos ao entendimento de que furtar objeto de valor 

irrelevante, como no caso em tela não configura crime, estaríamos dando 

uma mensagem ao criminoso de que, uma vez furtando produtos de 

pequenos valores, seria um indiferente penal a realização de um ou mais 

furtos, tornando a sociedade, automaticamente, mais desprotegida e 

insegura, em plena violação a proteção eficiente.

Dessa forma, por estarem devidamente comprovadas a autoria e a 

materialidade dos delitos, e inexistindo qualquer causa excludente de 

ilicitude, excludente de tipicidade ou extintiva de sua punibilidade, a 

condenação do réu é medida de rigor. [...]”.

Desta forma, o conjunto probatório se mostra robusto e aponta à ré a 

autoria delitiva, destacando-se que a qualificadora do abuso de confiança 

também restou sobejamente comprovada pelos depoimentos prestados, 

dos quais se denota que a acusada tinha livre acesso à residência da 

vítima, vez que estava trabalhando para ela à época dos fatos, facilitando 

a subtração.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta da ré, é medida que se impõe sua condenação 

pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR a ré DAIANE JULI DA SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, como incursa nas sanções do artigo 155, §4°, inciso II, do 

Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não possui maus antecedentes, 

consoante se extrai da folha de antecedentes criminais retirada do 

sistema APOLO; poucos elementos foram verificados a respeito da 

conduta social e da personalidade da agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já 

é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos e correspondem à 

qualificadora do tipo, pelo que deixo de valorá-las; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis à ré, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos 

de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de 

valorá-la, em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que mantenho a 

pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, pela ausência de 

circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a 

pena definitiva da ré em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos 

e a denunciada não é reincidente.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena da 

condenada por duas restritivas de direito, a serem especificadas em 

audiência admonitória.

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

A ré poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o aberto, permaneceu solta durante toda a 

instrução processual e a pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritivas de direito.

Deixo de condenar a ré nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome da ré no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva da condenada;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238454 Nr: 2010-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Barbosa Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 238454

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu JOSÉ MARCOS BARBOSA GONZAGA, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

penais previstas no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal, pela suposta prática dos fatos narrados na inicial acusatória de fls. 

05/06.

 Denúncia recebida em 23.10.2017 (fl. 58).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 37/38).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, duas informantes 

e procedido o interrogatório do réu.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 55/61, ratificando 

os termos da denúncia.

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 63/68, nos 

quais pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De proêmio, cumpre destacar a inexistência de qualquer causa 

determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda 

qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a 

enfrentar o mérito da demanda.

 DA MATERIALIDADE:

A materialidade do delito ficou sobejamente demonstrada pelo boletim de 

ocorrência policial de fl. 10, termo de representação de fl. 13, pedido de 

providências protetivas de fls. 15/17 e pelos depoimentos prestados nas 

fases inquisitorial e judicial.

DA AUTORIA:

Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e 

recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado 

durante a persecução penal.

Nesse sentido, percucientes foram os memoriais finais do Ministério 

Público, acostados às fls. 55/61, da lavra do d. Promotor de Justiça 

Osvaldo Moleiro Neto, que bem delineou o contexto fático-probatório dos 

autos, os quais adoto como razão de decidir, in verbis:

“[...] De igual modo, restou suficientemente demonstrado nos autos que o 

acusado José Marcos Barbosa Gonzaga praticou o crime de ameaça 

contra sua ex esposa, em contexto de ambiente doméstico, devendo, 

nessa ótica, ser condenado às respectivas penas cominadas.

Segundo apurado, no dia 27 de novembro de 2015, em uma residência 

particular, situada neste município, o acusado José Marcos Barbosa 

Gonzaga ameaçou sua ex esposa Elisângela Silva da Fonseca, dizendo: 

“que a mataria caso ela tentasse tomar alguma providência legal para 

tirá-lo da posse do sítio”.

Infere-se, pois, que sobre os fatos, a vítima relatou:

“Vítima: eu fui no sítio que eu tava com o sítio alugado lá, então como ele 

invadiu o sítio, aí o dia que eu fui lá no sítio e ele falou que eu não tinha 

nada lá e que ali era dele, e que se eu quisesse era cinco alqueires e se 

eu retornasse ele não se responsabilizava pelo que ele fizesse (...)

Promotor de Justiça: O que ele disse?

Vítima: O que eu me lembro é que ele falou que eu não tinha nada ali, e que 

se eu retornasse ali ele não se responsabilizava pelo que ele fizesse.

Promotor de Justiça: Te mataria caso a senhora tentasse alguma 

providência pra tirar ele do sítio?

Vítima: Isso, e que eu não tinha nada ali (...)”.

Promotor de Justiça: Senhora estava sozinha?

Vítima: Minha filha tinha ficado na porteira.

(…)

Promotor de Justiça: Ela viu isso?

Vítima: Ela ouviu, aí ela foi lá, porque ela tem medo né (...)”.

Amanda da Silva Gonzaga, filha da vítima e do réu, afirmou que ouviu o 

acusado dizendo que a ofendida tinha que morrer, bem como que não é a 

primeira vez que o réu ameaçou a vítima, sendo que inclusive já tentou 

agredi-la. Vejamos:

“Amanda: A minha mãe foi pegar uma bomba de água no sítio (…) ela foi 

tirar a bomba e ele chegou e eu fiquei na porteira esperando ela tirar e 

retornar e ele pegou e chegou em poucos minutos depois e ele começou a 

falar que vagabunda tinha que morrer falando aquelas palavras obscenas 

pra ela e xingando ela, que ela tinha que morrer, vagabunda tinha que 

morrer (…) a minha mãe foi tirar a bomba de lá, mas ele tinha como que 

fala ele tinha pegado o sítio entendeu, a gente tava com a posse do sítio e 

ele foi lá e tomou, era a única renda que a gente tinha naquela época (...) a 

minha foi só foi pegar a bomba que ela tinha colocado pra colocar água 

pro gado que tava arrendado (…) minha mãe tava com a posse do sítio ela 

arrendou pra um rapaz, e esse rapaz colocou o gado lá ele ameaçou o 

rapaz e o rapaz tirou o gado e ele colocou o dele, e ela foi lá pra tirar a 

bomba que ela tinha comprado, só pra retirar e ele que comprasse o dele 

(…) ele deve que tava com raiva porque ela foi lá tirar a bomba, porque ele 

já tava com raiva dela (…)

Promotor de Justiça: Essa é a primeira vez que a senhora presenciou 

ameças?

Amanda: Não, até que ele já pagou uma pena que ele já tinha ameaçado 

ela já, não é a primeira vez não.

Promotor de Justiça: Alguma outra vez ele chegou a agredir ela?

Amanda: Ele tentou uma vez com um capacete.

Promotor de Justiça: E nesse dia, a senhora ouviu ela falando que ela tinha 

que morrer?

Amanda: Que ela tinha que morrer, sim (…)”.

Urge consignar, que o acusado quando interrogado em solo judicial 

(CD-ROM fl. 54), negou os fatos.

Excelência, constata-se que o acusado se utiliza de inveracidades para 

distorcer a realidade, a fim de se esquivar de uma possível condenação. 

Entretanto, diante de um crime tão evidente, desmerecer a palavra da 

vítima e dar credibilidade as falácias do réu é o mesmo que assentir com a 

injustiça.

Os fatos apresentados na inicial, e confirmados pela vítima e pela 

informante Amanda da Silva Gonzaga (filha da vítima e do próprio réu) em 

audiência de instrução, deixam claro que a conduta do acusado, 

induvidosamente, é repugnante, socialmente reprovável, injustificável e 

típica.

Assim, a rigor, as ações do réu devem ser de pronto coibidas, com o fito 

de se evitar o cometimento de crimes mais graves, mormente quando se 

tratam das indesejadas violências praticadas no âmbito familiar, que, pelo 

visto, segundo a oitiva da vítima e da filha Amanda da Silva Gonzaga, não 

se tratou de um caso isolado.

Nesse viés, forçoso consignar que em delitos que envolvem violência 

doméstica, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos 

de prova e também verossímil, apresenta valor probatório muito superior à 

palavra do acusado.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 

QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a 

palavra da vítima possui inegável alcance, pois normalmente são 

cometidos longe de testemunhas oculares. Demonstrado nos autos que o 

recorrente ameaçou a vítima de morte, não há que se falar em absolvição 

por insuficiência probatória (...)” (TJ-DF; Rec 2013.06.1.013092-5; Ac. 

765.760; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; 

DJDFTE 07/03/2014; Pág. 306, destacado).

“Delito de ameaça. Nos crimes desta espécie, que costumam ocorrer na 

clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. 

Condenação mantida. Apelo parcialmente provido. Unânime.” (TRS, Ap. 

Crim. 70048284848, Rel. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, j. 

30/8/2012).

Por derradeiro, convém frisar que o acusado é agente contumaz na 

prática de delitos dessa natureza, conforme se verifica dos antecedentes 

em anexo.

À vista do exposto, é forçoso constatar que a ameaça se restou 

comprovada, mediante as provas acostada nos autos, principalmente a 

oitiva da vítima e da filha dos envolvidos, a qual se faz meio de prova 

idôneo, quando em sintonia com as demais provas dos autos, tornando-se 

assim, provas suficientes para embasar uma condenação.

Dessarte, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a 
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respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado pelo 

delito em comento é medida que se lhe impõe [...]”.

Desde já, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, visto que o réu cometeu a infração contra sua 

ex-companheira.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou extintiva 

de punibilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para o fim de CONDENAR o réu JOSÉ MARCOS BARBOSA GONZAGA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 

147, caput, c/c art. 61, II, “f”, conforme imputações a ele atribuídas na 

denúncia.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código 

Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, vez que ostenta uma condenação por crime cometido 

anteriormente aos fatos ora apurados, ocorrida nos autos da ação penal 

nº 5031-97.2014.811.0011, CI 226434, prolatada por este Juízo, transitada 

em julgado em 07.06.2017; poucos elementos foram coletados a respeito 

da conduta social e personalidade da agente, razão pela qual deixo de 

valorá-los; o motivo do crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já é 

punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar 

negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, 

consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a 

circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima 

não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial 

desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do 

mínimo legal, em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Porém, aplico a agravante 

prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena 

intermediária em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena 

definitiva do réu em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 

(quatro) anos, o regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos 

termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal, porquanto reconhecido 

os maus antecedentes do acusado.

 In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, I e III, do CP, bem como a 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP, em 

virtude dos maus antecedentes do acusado.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o semiaberto e que permaneceu solto 

durante toda a instrução processual.

Isento o réu do pagamento de custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

 c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 253222

Vistos etc.

Considerando que, na presente data, o prazo consignado no pedido de fls. 

93/103 já está em curso, intime-se a defesa para se manifestar, no prazo 

de cinco dias, acerca do interesse na manutenção do requerimento, 

apresentando novo prazo, com antecedência mínima de trinta dias.

Ao ensejo, seja juntado comprovante de endereço legível do local em que 

o recuperando permanecerá hospedado, visto que será cadastrado no 

Sistema de Monitoramento Eletrônico, na hipótese de deferimento da saída 

temporária.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160173 Nr: 3199-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido dos Santos Borquilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 160173

Vistos etc.

Considerando a petição da defesa à fl. 714, acolho a justificativa do 

recuperando para os devidos fins.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151534 Nr: 19514-44.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodimar Marcos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 151534

Vistos etc.

Considerando que o recuperando está cumprindo devidamente sua pena, 

visto que tem comparecido mensalmente em Juízo, conforme consulta ao 

Sistema Apolo, proceda-se com as disposições finais da decisão de fls. 

420/421.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172734 Nr: 3503-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 172734

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de JACKSON RODRIGUES DOS 

SANTOS.

Com o aporte do processo executivo que tramitava na Comarca de 

Cáceres, este Juízo constatou que o recuperando praticou falta grave 
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durante o cumprimento do regime semiaberto, consistente na prática do 

delito de furto, motivo pelo qual sua regressão de regime cautelar foi 

determinada para o fechado, conforme fls. 496/498.

 Audiência de justificação à fl. 499.

A defesa pugnou pelo acolhimento da justificativa, e consequente retorno 

ao regime semiaberto.

 O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela regressão definitiva 

do regime de cumprimento de pena, para manter o recuperando no regime 

fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo consta da guia de fl. 509, cometeu o delito 

de furto qualificado no dia 10.07.2016, isto é, durante o cumprimento de 

sua reprimenda no regime semiaberto.

 Em audiência de justificação, o recuperando alegou que deixou de cumprir 

as condições do regime semiaberto devido estar internando em uma clínica 

de reabilitação para dependentes químicos.

Nesse panorama, tenho que a justificativa do recuperando é insuficiente 

para eximi-lo da falta grave, já que praticou novo crime, mesmo ciente das 

condições aplicadas ao regime extramuros.

Outrossim, infere-se do ofício juntado à fl. 536, que o apenado deixou de 

frequentar a clínica de recuperação em 21.10.2015, isto é, o novo delito foi 

consumado praticamente um ano após o término do tratamento, não 

podendo ser utilizado como exculpante para sua transgressão.

Ora, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que o recuperando já foi condenado pelo novo 

crime, conforme se denota da guia de fl. 509, não pairando dúvidas 

acerca da perpetração da falta grave, tornado a regressão definitiva 

medida inarredável.

 No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da recaptura do apenado (09.08.2017), segundo entendimento 

jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Por fim, deixo de decretar a perda dos dias remidos, visto que inexistentes 

no presente caso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS, do semiaberto para o fechado ante 

a prática de fato definido como crime doloso.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Quando do novo cálculo de pena, as guias juntadas até a fl. 283 não 

poderão ser consideradas, visto que houve concessão de indulto em 

21.03.2013, conforme decisão de fl. 284.

Com a nova planilha, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo 

de cinco dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

Em arremate, considerando que as guias de fls. 464 e 509 tratam da 

mesma condenação, determino que os documentos juntados em 

duplicidade sejam desentranhados dos autos, para evitar qualquer 

equívoco no cálculo de pena.

Ao ensejo, retifique-se a guia definitiva de fl. 509, visto que o quantum da 

pena está em desacordo com a sentença condenatória de fls. 517/518.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 104974

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o recuperando foi regredido 

cautelarmente na data de 09.05.2018, em razão da prática de novo delito 

durante a execução da pena, conforme fls. 421/423.

Nesse contexto, a defesa pugna pela reconsideração da regressão, com 

fundamento no princípio da presunção de inocência, conforme fl. 428, cujo 

pedido foi retorquido pelo Ministério Público às fls. 433/434.

Com efeito, ao apreciar as razões da defesa, denoto que são insuficientes 

para revogar a regressão outrora decretada, visto que é consabido que a 

prática de fato definido como crime doloso é prevista como falta grave, de 

acordo com o art.52, da LEP, tendo como consequência a regressão de 

regime, conforme art. 118, inciso I, da mesma lei, podendo ser decretada 

cautelarmente, visto que a regressão definitiva será apreciada após oitiva 

do recuperando, em consonância com a jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO DE EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – 

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – 

REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. Se o apenado em regime semiaberto descumpre 

injustificadamente as condições que lhe foram impostas pelo Juízo da 

Execução Penal, é possível a regressão cautelar ao regime fechado para 

apuração da falta grave. Precedentes do STJ. (AgExPe 38149/2012, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)

Vale salientar, ainda, que o recuperando está foragido, conforme se vê da 

lista de frequência de fl. 435, sendo a regressão de regime o consectário 

lógico de sua indisciplina durante o cumprimento da pena.

Destarte, indefiro o pleito da defesa de fl. 428, e mantenho a regressão de 

regime em desfavor do recuperando.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo os autos em 

arquivo provisório.

Com a efetivação do mandado, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Às providências. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73689 Nr: 2207-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Morbach

 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:
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 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 correspondência devolvida de fls. 75, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115127 Nr: 1404-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SEBASTIÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 16, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114239 Nr: 857-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO SANTOS NEPONUCEMO – Empresário, 

EDÉSIO SANTOS NEPONUCEMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 18, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74157 Nr: 2682-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 83, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45733 Nr: 1161-52.2010.811.0086

 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: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Ecko Elso 

Ewald Helmut Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente, através de 

seus advogados, para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição 

do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93154 Nr: 1943-49.2016.811.0086

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recicla Resíduos de Madeira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 

20732-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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 43, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115762 Nr: 1698-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 21, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92645 Nr: 1611-82.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEIA ALVES MORAN - ME, VOLCIR THOMAS 

KREUZ, IRINEIA ALVES MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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 diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 40, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18305 Nr: 784-91.2004.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: Sergio Luiz Dal Molin., Marlene Ernesta Dal Molin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Heck Faxo - OAB:RS 

59.455, Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT, Tiane Vizotto - OAB:MT 

12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Evaristo dos Santos 

Galea - OAB:OAB/SP 220.280, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sucessivamente, se manifestem, requerendo o que entender de 

direito, TENDO EM VISTA A JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA ÀS FLS. 

2054/2057.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83648 Nr: 1195-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edezio Cassimiro de Oliveira, Elizete Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Requerente, através de sua advogada para 

manifestar, no prazo legal, acerca da avaliação de fls. 148/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115427 Nr: 1543-64.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFZ Comercio de Fertilizantes Ltda, Fabio Zanardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Tornearia Cascavel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82473 Nr: 437-72.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Aparecida Rodrigues de Lima Vitoriano, Edson 

Machado Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneulink Importação e Comercio de Pneus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:MT 12.198-B, Humberto Lodi Chaves - OAB:RS 63.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Executada, através de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Fica a parte Executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Manual de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos a impugnação, conforme decisão de fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34895 Nr: 1214-38.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie a 

complementação do pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor 

de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) 

dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41015 Nr: 260-21.2009.811.0086

 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: Jasciara Furtado Costa Beber, Espólio de Selomar Costa 

Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Costa Beber - OAB:, 

Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a Dr. Diana Costa Beber para que tome ciência do 

desarquivamento destes autos, bem como providêncie o pagamento das 

custas referente ao desarquivamento tendo em vista que o mesmo não é 

beneficiário da justiça gratuita. Informo ainda, que, não sendo comprovado 

o pagamento da taxa aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, o mesmo 

retornará ao arquivo. Sem mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95386 Nr: 3295-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

David Antonio Baldo, Outros, Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - 

IBEC Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Madrid - 

OAB:SP/ 125941

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados para, 

querendo, se manisfestar requerendo o que entender de direito, quanto 

aos documentos juntados as fls. 44/45 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 1187-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON, Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça juntada às fls. 

37, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 140-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. Oliveira da Silva - ME (Vitória Comercio de 

Peças), Olga de Bittencourt Setter, Agenor Luiz Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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 negativa do Oficial de Justiça de fls. 38, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 2798-28.2016.811.0086

 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): Cimi e Albuquerque Ltda ME, Leopoldo 

Atamantchuk Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 Negativa do Oficial de Justiça de fls. 52, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52159 Nr: 3175-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primaiz Sementes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pasquali e Jankoski LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleucio Rodrigues Pereira - 

OAB:MG 65251, Patricia Cristina Faria Pereira - OAB:77554-B/MG

 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 Negativa do Oficial de Justiça juntada as 

fls. 41, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47797 Nr: 3221-95.2010.811.0086

 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: Consórcio Nacional Massey Fergusson Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 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 correspondência devolvida de fls. 126, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88658 Nr: 4188-67.2015.811.0086

 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: Beatriz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfa Serviços de Propaganda e Marketing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 correspondência devolvida de fls. 54, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53726 Nr: 1228-46.2012.811.0086

 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 Carlos da Silva Darold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Cristina Smiderle, Cicero Tutu de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Gomes 

Batista - OAB:11533/MT, Joice Wolf Scholl - OAB:MT 8386-B, 

Rozangela Hipolito da Luz - OAB:MT 17.201

 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 correspondência devolvida de fls. 114, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 
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recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109332 Nr: 5625-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luiz de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905

 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 correspondência devolvida de fls. 39, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97131 Nr: 4534-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON FABIO EUZEBIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 das correspondências devolvidas de fls. 41/42, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51392 Nr: 2423-03.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Borges de Almeida, Helena Rosa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para cada diligência ou 

comprove nos autos o seu pagamento caso tenha sido efetuado, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Outrossim, informo que a guia de recolhimento de 

diligência deverá ser retirada no site do Tribunal de Justiça - 

www.tjmt.jus.br > emissão de guias online diligência > emissão de guia de 

diligência. Referido pagamento deverá ser comprovado nos autos. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30605 Nr: 251-64.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multi - Industrial Ltda (Tek Stahll)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 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 correspondência devolvida de fls. 118, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 4767-15.2015.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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 correspondência devolvida de fls. 59, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116859 Nr: 2266-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDERSON FISCHER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 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 exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 21, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 432 de 678



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 3543-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otulio Cesar Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 

12.410-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 das correspondências devolvidas de fls. 69, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115900 Nr: 1783-53.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associação Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Mora Torna, Valmir Torna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - OAB:MT 

12.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que tome ciência da certidão 

de fls. 11, bem como que providencie O CORRETO PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento. Informo que a expedição de guia 

de recolhimento está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34253 Nr: 501-63.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Jose dos Santos, Elso Gabrielli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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 correspondência devolvida de fls. 96, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 3194-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Driele Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 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 correspondência devolvida de fls. 27, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53855 Nr: 1355-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Ademir Wagner, Aloysio Araujo 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 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 das correspondências devolvidas de fls. 96/98, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35900 Nr: 1994-75.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio José Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 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 correspondência devolvida de fls. 139 , requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31549 Nr: 1099-51.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian José de Araújo - 

OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 857-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Boddenberg, João Ricardo Sartori dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná - SICOOB NORTE DO 

PARANÁ, Arthur Ludgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas, Lojas 

Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rossato da Silva Avila 

- OAB:10309/MT, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:20062, 

Evandro Luís Pippi Kruel - OAB:17211-A, renata dequêch - 

OAB:22.455/PR

 Vistos.

Compulsando o feito, verifico que a há pendente de liberação a 

importância de R$ 953,12 (novecentos e cinquenta e três reais e doze 

centavos), penhorada via sistema Bacenjud à fl. 295.

 Assim, proceda a liberação do valor de R$ 953,12 (novecentos e 

cinquenta e três reais e doze centavos), devidamente atualizado, em favor 

do exequente, na conta informada à fl. 298.

Em seguida, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

 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: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 “Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o 

depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa 

depositada, nem a dar em depósito a outrem. Parágrafo único. Se o 

depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a 

terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste.” Ante o 

exposto, deixo de admitir a denunciação à lide de Célio Brugnolo no feito. 

No mais, o processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. As partes são legítimas, bem como seus interesses. O processo, 

até o momento, não apresenta vício ou qualquer irregularidade que enseje 

providências desse Juízo. Não havendo preliminares a serem analisadas 

(artigo 337, do NCPC), DOU O FEITO POR SANEADO. Fixo como pontos 

controvertidos a comprovação dos lucros cessantes, com a respectiva 

quantificação destes, bem como a comprovação do dano moral suportado 

pelo autor, notadamente com a comprovação do ato ilícito, nexo causal, 

culpa ou dolo e a extensão dos danos suportados. Defiro a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal do autor e prova documental. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 26 / 09 /2018_às 13:30. Ficam as partes advertidas que as 

intimações das testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 

455, do Novo Código de Processo Civil. Conforme disposto no artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117855 Nr: 2696-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Jerônimo Zarpellon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o embargante requereu os benefícios da 

gratuidade da justiça ou parcelamento das custas processuais, contudo 

não trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar a sua condição de 

hipossuficiência.

Dessa forma, intime-se o patrono do embargante para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos, conforme artigo 919, inciso II, 

do CPC.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107361 Nr: 4648-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jerônimo Zarpellon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Philippsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/O, VANIA DOS SANTOS - OAB:11332

 Desta feita, considerando a incompatibilidade da reconvenção com o 

procedimento da tutela cautelar antecedente e da execução por quantia 

certa, JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO, considerando a inadequação 

da via eleita, acarretando em ausência de interesse-adequação da parte 

requerida, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. [...] Logo, tecidas essas exaustivas considerações, MANTENHO A 

TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO concedida às fls. 34/35, mantendo o 

autor MIGUEL JERÔNIMO ZARPELLON como fiel depositário da 

colheitadeira John Deere, modelo 1550, chassi CQ1550A049005, ano 2003 

e da plataforma de corte 323, de 23 pés, marca John Deere, chassi 

CQ0323A037948, ano de 2003, eis que evidentes os requisitos elencados 

pelos artigos 305 do Código de Processo Civil.Considerando a ausência 

injustificada do requerido à audiência de conciliação realizada em 

20/04/2018, conforme termo encartado às fls. 125, aplico ao réu ANTÔNIO 

PHILIPPSEN multa por ato atentatório à dignidade da justiça, vez que 

devidamente intimado para comparecimento, forte no artigo 334, § 8°, do 

CPC, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atribuído à 

execução.Quanto ao requerimento para condenação do autor ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, INDEFIRO-O, considerando que 

os requisitos do artigo 80 do CPC não foram comprovados, ao menos por 

hora.Quanto ao requerimento do requerente para substituição da caução 

ofertada nos autos, formulado às fls. 120, postergo a sua apreciação, 

visto que determino a realização de avaliação do bem por oficial de justiça, 

com a lavratura de laudo nos autos, a fim de aferir o real valor do bem ali 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias.Com a lavratura do laudo nos 

autos, tornem os autos conclusos para apreciação do requerimento de 

substituição de caução.Prossiga-se o feito quanto à execução de quantia 

certa, intimando-se o exequente para requerer o que entender de direito 

acerca da indicação de bens à penhora ou outra medida constritiva, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, tornem os autos conclusos para 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114613 Nr: 1093-24.2018.811.0086
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Ildebrando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudenice Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, recebo os presentes embargos vez que tempestivos, 

conforme certidão encartada às fls. 89.Destarte, via de regra, o artigo 919 

do diploma processual elenca que os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá concedê-lo se a execução já 

estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e se 

estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória.Assim, entendo que restam evidentes os requisitos para 

concessão da tutela de urgência, trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais 

sejam, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano.O contrato de compra e venda encartado às fls. 21/25 dos autos 

n°. 674-38.2017.811.0086, código 100802, à primeira vista, apresenta o 

vício apontado pelo embargante, de ter sido subscrito por apenas uma 

testemunha, o que comprometeria a sua eficácia executiva, nos termos do 

artigo 784, inciso III, do CPC.Assim, evidente o elemento que evidencia a 

probabilidade do direito suscitado, bem como o perigo de dano, pois o 

embargante/executado poderia ter seu patrimônio constrito 

indevidamente.Portanto, DEFIRO atribuição de efeito suspensivo à 

execução n°.674-38.2017.811.0086, código 100802, condicionada à 

caução, vez que é exigência legal expressa do § 1° do artigo 919, do 

CPC.Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir, nos termos do 

artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.Após, devolvam-se os 

autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento antecipado 

do pedido ou designação de audiência, consoante disposição do artigo 

920 do Código Processual Civil.Traslade-se cópia desta decisão aos autos 

n°. 674-38.2017.811.0086, código 100802.Remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para retificação da etiqueta dos autos, vez que o 

embargante não é exequente, tampouco a embargada é executada neste 

feito, pois são os embargos à execução e a execução está em 

apenso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100802 Nr: 674-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudenice Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Ildebrando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos dos embargos à execução n°. 

1093-24.2018.811.0086, código 114613, que atribuiu efeito suspensivo a 

esta execução, suspendo o trâmite da execução até o julgamento do 

mérito dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 1145-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Considerando que o executado VALDEMAR MOLINARI constituiu 

advogado nos autos, assim como a executada EDNA COMANDOLLI 

MOLINARI, vide procurações encartadas às fls. 131/132 e oposição de 

embargos à execução nos autos n°. 3139-83.2018.811.0086, código 

118800, assim como a procuração de fls. 50 dos embargos, saliento que o 

executado mencionado já se deu por citado.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente para concessão de 

prazo para informar endereço do devedor, visto que desnecessária no 

caso em apreço.

Portanto, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito acerca do prosseguimento da 

execução.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118800 Nr: 3139-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agro pecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que os embargantes requereram os 

benefícios da gratuidade da justiça, contudo não trouxe aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a sua condição de hipossuficiência, 

limitando-se a trazer aos anexos exames médicos do embargante 

VALDEMAR MOLINARI.

Dessa forma, intime-se o patrono dos embargantes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

além de fundamentar a sua petição de embargos com base no Código de 

Processo Civil de 2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

rejeição liminar dos embargos, conforme artigo 919, inciso II, do CPC.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação da etiqueta 

dos autos, a fim de que o polo ativo conste como embargantes e o polo 

passivo conste como embargada, vez que o feito em epígrafe não se trata 

de execução, mas sim embargos à execução.

Certifique-se a Secretaria quanto à tempestividade dos embargos à 

execução.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46135 Nr: 1554-74.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVdO, AFdNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção é 

imprescindível que seja indicada a localização dos bens objeto da 

constrição pelo Sistema RENAJUD às fls. 92/92-v.

Desta feita, intime-se o exequente para indicar a localização dos bens 

para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias.

Devidamente indicado o endereço, expeça-se o respectivo mandado.

Caso nada seja manifestado pelo exequente no prazo concedido, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96892 Nr: 4391-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O, Rafael 

Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ausentes ambos os requisitos preconizados pelo artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de urgência inaudita 

altera parte, bem como o pleito para realização de audiência de 

justificação.Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar 

de conciliação para o dia 19/10/2018, às 13 hrs 00 min, a qual será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. CITEM-SE os 

requeridos sobre os termos da inicial bem como INTIME-OS para que 

compareçam ao ato designado acompanhados de advogado, importando a 

sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8º , do Código de Processo 

Civil.Se não houver acordo, poderão os réus contestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde que o façam por intermédio de advogado.Após, caso na 

contestação seja alegado pelos requeridos qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor para, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.Em seguida, 

retornem os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1000531-27.2018.8.11.0044 para o órgão 1ª VARA 

CÍVEL DE PARANATINGA, consoante comprovante de fl. 313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112246 Nr: 7148-25.2017.811.0086

 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: RRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Juchem - 

OAB:MT/23.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos.

 Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 19/10/2018 às 14 hrs 00 min, a qual será realizada 

no centro judiciário de solução de conflitos – CEJUSC.

 CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial, bem como INTIME-O para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá a ré contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, desde 

que o faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81553 Nr: 4360-43.2014.811.0086

 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: Stefan Luiz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Castro De Melo - 

OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que o contrato entabulado entre as partes é nulo. Custas e honorários 

pelo embargante, os quais fixo na importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), uma vez que o valor da causa é irrisório, a teor do disposto no 

artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

trasladem-se copias desta sentença aos autos em apenso e, em seguida, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se, 

Registre-se, Intimem-se, Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33789 Nr: 119-70.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Faccio, Elias Dailor Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT 11.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 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.: 103190 Nr: 2249-81.2017.811.0086

 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: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metal Nobre Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinéia Miquelin Bertan - 

OAB:OAB/MT7.249, Valdir Miquelin - OAB:4613

 Considerando que da publicação do dia 23/05/2018 não constou os 

nomes dos procuradores da parte requerida, 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 

Requerida, na pessoa de seu advogado, para que fique ciente da decisão 

de fls. 130, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado e Açougue Boa Amizade Ltda -Me, 

Luiz Carlos Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, Ivaldete de Jesus 

Gonçalves, Milton de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 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 o advogado dos Requeridos, Dr. Eduardo Rafael 

Buss, para que, no prazo de 05 (cinco dias, assine a petição de fls. 

117/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 1695-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO 

AUGUSTO CIVALSCI COSTA

 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 artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000097-09.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 91,34 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: REQUERENTE: JOBSON PEREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 14198639 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 25 de julho de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO EMPREENDEDOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ALCEU DOS SANTOS 

RODRIGUES Dados do Processo: Processo: 1000260-23.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 2.232,80 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/11/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - 

MT0019531A Nome: ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES Endereço: 

projetada 2, 229, quadra B, Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO DO EMPREENDEDOR Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: BANCO DO EMPREENDEDOR Endereço: 401 SUL 

AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, 5, PLANO DIRETOR SUL, 

PALMAS - TO - CEP: 77015-550 Senhor(a): REQUERENTE: ALCEU DOS 

SANTOS RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de julho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS 

Dados do Processo: Processo: 1000313-04.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/11/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS Endereço: RUA 04, 

78, quadra E, Residencial Novo Horizonte ll, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio 

Negro, 585, Edifício Jauaperi 15 ANADAR, BLOCO B, Alphaville Industrial, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): REQUERENTE: CLAUDILENE 

COSTA DE FARIAS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de julho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000479-36.2017.8.11.0086 Valor causa: 
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R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/11/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - 

MT6582/O-O Nome: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA Endereço: RUA DAS 

CATUARAS, 1982, QUADRA I, RES BEIJA FLOR, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: 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): 

REQUERENTE: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

25 de julho de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010621-14.2016.8.11.0086. REQUERENTE: ADEMIR CABRAL DE ARAUJO 

REQUERIDO: LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da 

petição de id. 13926882. Desde logo, defiro o levantamento do valor 

incontroverso, podendo a parte executada manifestar objeção ao 

levantamento em 5 dias, sob pena dele ser efetuado. Se houver objeção 

ao levantamento do incontroverso, nova conclusão. NOVA MUTUM, 11 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO EMPREENDEDOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000260-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCEU DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO 

EMPREENDEDOR Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000313-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000479-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 
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voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010454-70.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOUZA PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010454-70.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME EXECUTADO: 

LUCIANO SOUZA PADILHA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 6436103 e 6436217] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 6436247], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Opino, ainda, pela 

liberação dos veículos restringidos via RENAJUD conforme Comprovante 

Inclusão de Restrição de Circulação Veicular de id. n. 6436222. Determino 

a devolução dos valores penhorados ao executado, conforme solicitado 

pelo exequente. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUEL ANDRE CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000972-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EMANNUEL ANDRE CORREIA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Emannuel André Correia da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 
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de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de julho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DE MESSIAS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000226-14.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CARINE DE MESSIAS AMARAL REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento do Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). 

Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo à análise 

meritória. Carine de Messias Amaral ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais em desfavor 

de Banco Bradesco Cartões S.A. (Banco Bradescard S.A) argumentando, 

em síntese,que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pela Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. 

n.13645469 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 
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bem como a utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Araras 

Supermercado, Mundo Utilidades, Auto Posto Araras, Mercado Dourados e 

Nossa Loja, bem como que houve parcelamento de faturas e alguns 

pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão 

de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - Fatos alegados na 

petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório - Apresentação 

de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito que comprovam a 

disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, gerando o saldo 

devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - Cobrança 

devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito do 

credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 0041299-19.2008.8.26.0602, 

Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 05/08/2015, 16ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2015) (g.n.) 

Ora, não fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, 

demonstra a utilização e a concordância com a prestação do serviço. De 

outra banda, nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a 

veracidade dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da 

efetiva contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. 

Por sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada 

pela falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Por último, não 

vislumbro a má-fé processual por parte da Reclamante arguida em 

contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por dano 

processual. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase[art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000225-29.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO BENEDITO DE MESSIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto à prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, opino 

pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois 

no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Quanto a preliminar de 

inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em 

nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Ronaldo 

Benedito de Messias em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 
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OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000156-94.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEBORA CRISTINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção denovas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Debora Cristina da Costa 

Silva em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I. Afirma a Reclamante que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que 

alega desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Pois bem, noto 

que a Reclamada foi regularmente citada, consoante se infere do AR 

anexado a id n. 12827416 destes autos, entretanto, não compareceu a 

audiência de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, 

o Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. Ora, a afirmação da Reclamante 

passa a adquirir o status de verdade formal em virtude da revelia da 

Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível e que não necessita 

ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente 

do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de 

veracidade das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez 

prova suficiente do alegado, juntando a documentação necessária ao 

deslinde da questão. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem 

como para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000585-95.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALMIR WILLIAM DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto à prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, opino 

pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois 

no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Assinalo que não há 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura do documento do Reclamante e aquela aposta nos 

documentos apresentados pelo Reclamado são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Almir William 

dos Santos em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de faturas e Proposta de Adesão Cartão C&A, 

devidamente assinado pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por último, não vislumbro a má-fé processual por parte do Reclamante 

arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por 

dano processual. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do 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). É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000153-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA BATISTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000153-42.2018.8.11.0086 Requerente: Florinda Batista Gonçalves 

Requerida: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13164805, e por sua vez a parte Requerente impugnou, Id. 13408389. Da 

preliminar. De juntada do extrato negativação oficial, quando a este 

indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do extrato 

de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o 

princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite 

no Juizado Especial. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais ajuizada por Florinda Batista 

Gonçalves em face de Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 05.12.2016, referente a três contratos nº. 

051094751000048CT; 051094751000048FI e 051094751000048EC no 

valor total de R$ 1.440,97 (um mil quatrocentos e quarenta reais e noventa 

e sete centavos), nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 11725482 o extrato 

Defaul t  Empresa – SCPC, emit ido at ravés do s i te 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 27.12.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada a audiência de conciliação em 09.05.2018 – Id. 13138210, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, 

prosseguindo o feito o seu tramite normal. Na defesa apresentada, Id. 

13164805 a Requerida, em sede de preliminar contesta pelo indeferimento 

da inicial, haja vista a parte não juntar aos autos o extrato oficial do SPC 

ou Serasa, bem como o comprovante de endereço em seu nome, e no 

mérito pela incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato da parte ser 

devedora contumaz, e ainda contesta pela legitimidade dos débitos, pelo 

fato da parte ser titular de cartões de crédito, e em relação a restrição no 

valor de R$ 453,32, refere-se ao Cartão de Crédito Visa Fácil nº. 

4096.xxxx.xxxx.3472 e Visa Platinum nº. 4066.xxxx.xxxx.0498, e para 

provar anexa ao contexto da contestação print de faturas dos cartões, e 

ao final impugna os documentos acostados com a inicial e contesta pela 

improcedência da ação. Na impugnação a contestação, Id. 13408389, a 

parte Requerente, impugna o fato da Requerida, não trazer nenhum 

documento idôneo para comprovar a contratação, e ainda impugna pela 

não incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato das negativações 

discutidas nestes autos serem as mais antigas constante no nome e CPF 

da Requerente, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Vieram os 

autos conclusos, evento 15857584. Pois muito bem, conquanto tenha a 

parte Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

Requerente. Assim, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Portanto, analisando o conjunto probatório constato 

que de fato a parte Requerida negativou o nome e CPF da Requerente no 

rol de inadimplentes, no valor de R$ 1.440,97 (um mil quatrocentos e 

quarenta reais e noventa e sete centavos) – referente aos contratos nº. 

051094751000048CT; 051094751000048FI e 051094751000048EC, 

conforme extrato Id. 11725482, fazendo se assim jus ao pleito da exordial 

para a declaração de inexistência das restrições discutidas na presenta 

demanda. Quanto aplicabilidade do dano moral, vale registrar que 

inobstante a existência de outras restrições, conforme consta do extrato 

anexo, Id. 11725482, estas se deram em data posteriores à discutida 

nestes autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus 

à indenização por dano moral. No entanto, as restrições posteriores 

devem ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, 

conforme entendimento jurisprudencial: EMENTA: "RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM 

ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Diante do exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO pelo não acolhimento da preliminar arguida pela 

parte Requerida e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da presente 

ação para: I – DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos 

presentes autos, no valor total de R$ 1.440,97 (um mil quatrocentos e 

quarenta reais e noventa e sete centavos) – referente aos contratos nº. 

051094751000048CT; 051094751000048FI e 051094751000048EC, 

conforme extrato Id. 11725482; e II – CONDENAR o Requerido a indenizar 

a Requerente pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107488 Nr: 4705-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Silva Costa, Wesley Thiago da 

Silva, Marcos dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR DA SILVA COSTA, Filiação: 

Martinha Juvência da Silva e Justino da Silva Costa, data de nascimento: 

07/06/1991, 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 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO oferece DENÚNCIA em face de JÚLIO CÉZAR DA SILVA COSTA, 

VULGO PIAUÍ. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de 

setembro de 2016, em via pública, nesta cidade, o indiciado JÚLIO CESAR 

DA SILVA COSTA, VULGO PIAUÍ e outros, agindo com animus necandi e 

previamente ajustados entre si, por motivo torpe e mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima, mataram Roniel da Silva Campos. Em face do 

exposto o indiciádo em epígrafe, foi denunciado como incurso nas penas 

no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Recebido a denúncia 

em 18/07/2018.

Despacho: Vistos.Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando os acusados JÚLIO 

CÉSAR DA SILVA COSTA, vulgo “PIAUÍ” e WESLEY THIAGO DA SILVA, 

vulgo “NEGÃO”, como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código 

Penal.Nos termos do artigo 396 do CPP, citem-se e intimem-se os 

acusados para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo 

o que interessar as suas defesas, as provas que pretendem produzir, e 

inclusive arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário. Consigne-se no mandado 

citatório que por ocasião do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá 

indagar aos réus se estes possuem defensor constituído ou se têm 

recursos para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessitam da 

nomeação de Defensor Público, certificando o que lhe for informado, 

devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as providências cabíveis 

independentemente de nova conclusão.Indefiro o requerimento constante 

no item “2.I” da cota Ministerial, devendo o titular da ação penal 

providenciar a juntada aos autos das informações que dependem de 

certificação, podendo a certidão de objeto e pé, ser substituída por 

consulta ao sítio do Tribunal, conforme entendimento consolidado 

( A P / T J M T  5 2 0 7 9 / 2 0 1 5  e  A R E s p  S T J 

642471/DF/2015/0009827-9).Proceda-se a inserção do presente ato no 

Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), 

conforme dispõe o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.Em relação a denúncia 

ofertada em face de MARCOS DOS SANTOS SILVA, vulgo “LAGOA”, 

observa-se que na data dos fatos (09/09/2016) ele possuía 16 anos de 

idade, ou seja, era penalmente inimputável, ficando sujeito às normas 

estabelecidas na Lei 8.069/90, pelo que determino a extração de cópias 

dos presentes autos, remetendo-as ao Juízo da Segunda Vara desta 

Comarca, o qual detém competência para processar e julgar os feitos 

afetos à Infância e Juventude.Consequentemente, dou por prejudicada a 

análise da representação pela prisão preventiva em face de Marcos dos 

Santos Silva, constante no item “2.IV” da cota ministerial.Remetam-se os 

autos ao Cartório Distribuidor para retificação da capa dos autos.

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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 24 de julho de 2018

Casia Regina Gama Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117539 Nr: 2543-02.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido 

formulado pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva decretada em 

face do acusado Car los  Salvater ra .  In t imem-se.  Às 

providênciasExpeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2268-29.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Romario Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20766/O

 É o relato necessário. Decido. Ante o exposto, em consonância com o 

pleito ministerial, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO ROMARIO MORAES DA SILVA, 

devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal. Publique-se. Intimem-se, observando-se a 

desnecessidade de intimação pessoal do acusado, bastando a de seu 

defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 da CNGC. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou despesas 

judiciais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50991 Nr: 4367-74.2010.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidas Correa Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Ap. Pereira de 

Figueiredo - OAB:13.421 MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Josiberto Costa Neves - OAB:MT 13.225

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 826/833-vº, conforme certificado à fl. 837, 

cumpra-se in totum a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91848 Nr: 1110-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 Trata-se de processo de execução penal do reeducando Adriano da Silva 

Guedes, condenado pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 183 

(cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto.

Às fls. 47/48, o Ministério Público requereu que seja certificado o transito 

em julgado da apelação penal nº 67982/2015, e em caso positivo, seja 

expedido guia de Execução Penal Definitiva e designada audiência 

admonitória.

À fl. 53 a Defensoria Pública não se opôs aos pleitos ministeriais.

Vistos.

De proêmio, tendo em vista que a Guia de Execução Penal de fl. 05/05v.º é 

definitiva, proceda a juntada da cópia do acordão e da certidão de transito 

em julgado do TJMT.

Por fim, designo audiência admonitória para o dia 27/09/2018, às 

14h30min.

Expeça-se mandado de intimação para o condenado nos endereços 

informados pelo Ministério Público às fls. 50/51.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 446 de 678



Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MENEZES PASETO (EXECUTADO)

JAYME PASETO (EXECUTADO)

ROBISON APARECIDO PAZETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000253-25.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ROBISON 

APARECIDO PAZETTO, JAYME PASETO, APARECIDA MENEZES PASETO 

Vistos. Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há 

pedido de justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas 

judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 

apresentar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais 

ou requerer o pedido o benefício de justiça gratuita, justificando-o. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 3 de julho de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLY A. FERREIRA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000256-77.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FRANCYELLY A. 

FERREIRA COMERCIO - ME Vistos. Os autos vieram conclusos para 

recebimento, porém não há pedido de justiça gratuita ou comprovante de 

pagamento das taxas judiciárias. Assim, a parte Requerente deverá, em 

15 (quinze) dias, apresentar o recolhimento das custas Decorrido o prazo, 

certifique-se e venham-me conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 4 

de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-04.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSÉ LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000235-04.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: CLAUZIOMAR ALVES BORGES REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, JOSÉ LEMES DE SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço atual e correto 

do requerido José Lemes de Souza, ou requer o que entender de direito 

para a obtenção deste ou, ainda, declinar, comprovadamente, a 

impossibilidade de cumprir tal encargo, sob pena de indeferimento da 

exordial e consequente extinção do feito. Isso porque, conquanto o autor 

afirme não saber o paradeiro do demandado, verifica-se dos autos que o 

veículo objeto do feito encontra-se no pátio do Detran na cidade de Porto 

Alegre do Norte-MT, devendo, pois, o requerente diligenciar em tal 

localidade acerca do endereço correto do demandado, comprovando no 

feito, mormente porque a correta indicação do endereço das partes é 

ônus atribuído ao autor. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e venham-me conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 12 

de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000255-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO JORGE: ME PARECE QUE ELE SE 

EQUIVOCOU AO DISTRIBUIR, NÃO FOI? PORQUE O ENDEREÇAMENTO 

ESTÁ PARA ÁGUA BOA Processo: 1000255-92.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JANIO GONCALVES DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de JANIO GONÇALVES DA SILVA, já qualificados nos autos, com 

pedido de liminar, fundamentada no Decreto - Lei nº 911/69, tendo como 

bem um veículo marca VOLKSWAGEN, MODELO GOL G6 CITY 1.0 8V 4P, 

CHASSI 9BWAA45U6FP030209, PLACA FTU6925, RENAVAM 

1009083861, COR PRATA, ANO 14/15, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. É o 

relatório. Fundamento e decido. O pedido estampado na exordial fora 

insculpido com base no art. 3º, §12 do Decreto-Lei nº 911/69, com o 

seguinte teor: "A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo". Nesta senda, verifica-se que o pleito 

formulado depende da localização do veículo em Comarca distinta daquela 

para a qual foi distribuída a ação. "In casu", o presente feito merece ser 

emendado, com a determinação à parte autora que comprove a 

localização do veículo nesta Comarca de Nova Xavantina-MT, eis que, 

conquanto o requerimento formulado dependa apenas de "cópia da 

petição inicial da ação e do despacho que concedeu a busca e apreensão 

do veículo", este deverá ser realizado apenas quando haja comprovação 

da localização do veículo em Comarca diversa daquela para a qual foi 

distribuída a ação originária. Desta feita, ante a ausência que qualquer 

documento de ateste, ainda que indiciariamente, que o veículo descrito na 

exordial se encontra nesta Comarca, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover referida comprovação, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me 

conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 3 de julho de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000326-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES OAB - MT18271/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000326-94.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: UELIDA RIBEIRO LIMA REQUERIDO: MILTON ARAUJO DA 

SILVA Vistos. A autora alega ser hipossuficiente e, portanto, fazer jus à 

benesse da gratuidade judiciária. Ocorre que, da análise dos documentos 

de fl. 11, verifica-se que a requerente arca com despesa de energia 

elétrica de elevada monta, no importe de R$ 273,24 (duzentos e setenta e 

três reais e vinte e quatro centavos), o que infirma a necessidade da 

benesse. Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Já o art. 99 § 2º do NCPC 

autoriza ao juiz determinar à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos, antes de apreciar o pedido de gratuidade, 

mormente porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela pessoa 

natural seja presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida 

presunção é “juris tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova 

do alegado. Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, 

e sem prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 
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meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. , 16 de julho de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DA SILVA SOUZA OAB - GO43903 (ADVOGADO)

TATIANA DA SILVA OAB - GO45982 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000303-51.2018.8.11.0012. 

AUTOR: ELIMAR DOS SANTOS SILVA RÉU: FUNDACAO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita, eis que a parte autora não atende aos requisitos legais para tal 

fim, mormente por auferir renda mensal de R$ 4.348,59 (quatro mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Destarte, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento das custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem cumprimento da ordem, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Nova 

Xavantina-MT, 16 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000298-29.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRISTIANE MENDES DE ABREU OAB - 023.544.021-39 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000298-29.2018.8.11.0012. 

AUTOR: WANDE ALVES DINIZ RÉU: IZABELA MENDES DINIZ 

REPRESENTANTE: KRISTIANE MENDES DE ABREU Vistos. Trata-se de 

ação de exoneração de alimentos, com pedido liminar, proposta por 

WANDE ALVES DINIZ em face de IZABELA MENDES DINIZ. Na petição 

inicial a parte autora requer o “aproveitamento das custas recolhidas no 

processo 1525-71.2018.8.11.0012 – código 101927, em razão da 

desistência e extinção do feito antes da formação do processo”. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Indefiro o pedido autoral, eis que desprovido de qualquer suporte jurídico. 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e venham-me conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 16 

de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000309-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEVERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PETIÇÃO ANEXA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62602 Nr: 1229-25.2013.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DANIELLI ZILLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que fique ciente do retorno destes autos 

do TRF-1, ficando intimado do respectivo acórdão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3076 Nr: 2-59.1997.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PINHEIRO FRANCO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS, PASTOR 

CONTRERAS ZAMBRANA, HOSPITAL NOVA BRASÍLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes da juntada de mandado de 

avaliação e intimação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63940 Nr: 2683-40.2013.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARISTIDES BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 97, contados da data do protocolo do pedido.

Decorrido, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94223 Nr: 4973-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a participação desta subscritora em Workshop sobre 

“Justiça Multiportas”, a ser realizado pelo E.TJMT, na capital Cuiabá, em 

14/08/2018, REDESIGNO a audiência sendo agendada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14 h (horário oficial do estado de Mato Grosso).

Proceda-se o necessário para realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 2867-59.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CICERO LUIZ CANTUÁRIA, MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELCI KLAUS LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 
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CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, JOSE ROBERTO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB-18.076

 Vistos.

Tendo em vista a participação desta subscritora em Workshop sobre 

“Justiça Multiportas”, a ser realizado pelo E.TJMT, na capital Cuiabá, em 

14/08/2018, REDESIGNO a audiência sendo agendada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 16 h (horário oficial do estado de Mato Grosso).

Proceda-se o necessário para realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 1937-02.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GABRIEL DE LIRA DA SILVA, LIRISVANDA DE 

ARAUJO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRUIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes da petição de ref. 11 e determino a suspensão deste processo 

até a data do efetivo cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo estipulado, intimem-se as partes para manifestarem 

eventual cumprimento do acordo entabulado.

Havendo cumprimento, volvam-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 1935-32.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GABRIEL DE LIRA DA SILVA, LIRISVANDA DE 

ARAUJO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRUIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes da petição de ref. 17 e determino a suspensão deste processo 

até a data do efetivo cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo estipulado, intimem-se as partes para manifestarem 

eventual cumprimento do acordo entabulado.

Havendo cumprimento, volvam-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102939 Nr: 2035-84.2018.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDM, DDMRPIFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, caso em 

que resta suspensa a cobrança das custas por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61291 Nr: 2388-37.2012.811.0012

 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: EGR, HGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSÉ RODRIGUES, Filiação: 

Maria Mirtes Rodrigues, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,06 (Quinhentos e quatro reais e seis 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de sob pena deser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa eExecução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

formadeterminada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 04 de abril de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33853 Nr: 3220-75.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

84609389134, Rg: 1209962, Filiação: Pedro Abreu da Silva e Marina 

Pereira da Silva, data de nascimento: 01/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Nova Xavantna-MT, convivente, braçal. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,06 (Quinhentos e quatro reais e seis 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa eExecução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

formadeterminada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 04 de abril de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60964 Nr: 2032-42.2012.811.0012

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDIANE ALVES DA SILVA, Filiação: 

Francisco Alves da Silva e Elzita Pereira dos Santos, data de nascimento: 

02/01/1988, brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), do lar, 

Telefone (66) 9238-7381. 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: I. DIANTE EXPOSTO, julgo procedente o pedido, decretando a 

interdição de LEIDIANE ALVES DA SILVA, declarando-a, 

consequentemente, absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do art. 3.º, III, e, de acordo com o artigo 1.775, 

§ 3 do Código Civil; nomeio-lhe como curadora definitiva sua mãe ELZITA 

PEREIRA DOS SANTOS.II. Por conseguinte, extingo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.III. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei Federal n. 

1.060/50. IV. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Água 

Boa-MT, para que proceda ao registro da interdição definitiva, por 

incapacidade absoluta (CC, art. 9, III e art. 1.184 do CPC).V. Publique-se 

pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdita e curadora, a causa 

da interdição e os limites da curatela (CPC, art. 1.184) VI. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.VII. Dê-se ciência ao Ministério Público 

Estadual.VIII. Após, certifique-se o trânsito em julgado da ação e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 18 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34662 Nr: 735-68.2010.811.0012

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIVINO ANDRADE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE VALDIVINO ANDRADE DE 

SOUZA, Rg: 1626659-5, data de nascimento: 15/11/1932, brasileiro(a), 

natural de Correntina-BA, falecido. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros do ausente, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos (Art. 745, § 2º, do CPC/2015).

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE INVENTÁRIO NA FORMA DE HERANÇA 

JACENTE EM DESFAVOR DO DE CUJO VALDIVINO ANDRADE DE SOUZA , 

DEVIDO AO FATO DE NÃO HAVER HERDEIROS LEGÍTIMOS 

NOTORIAMENTE CONHECIDOS PARA PROCEDER TAL REQUERIMENTO.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Verifico que a decisão de fl.34 

não foi integralmente cumprida e o procedimento para declaração de 

vacância da herança jacente não foi fielmente observado, uma vez que 

não houve expedição de edital para eventual habilitação de herdeiros 

desconhecidos. Desta forma, chamo o feito à ordem e determino 

expedição de edital, nos moldes do art. 741 do CPC, que será publicado 

via DJe e na plataforma de editais do CNJ, bem como afixado no prédio da 

Comarca, com prazo de 03 (três) meses, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 01 (um) mês cada, para que eventuais sucessores do espólio 

se habilitem no feito dentro de 06 (meses), contado da primeira publicação. 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano da publicação do edital sem 

manifestação, volvam-me os autos conclusos para declaração de 

vacância. Após a declaração de vacância será apreciado o pedido de 

doação. Intimem-se as partes para ciência da decisão.Ciência ao 

MP.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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 18 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87603 Nr: 1150-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SUPER CAMPEÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105447 Nr: 3506-38.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PIMENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60134 Nr: 1191-47.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIK RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Ex positis, DECLARO EXTINTA a punibilidade de WALDIK RODRIGUES 

LIMA, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no artigo 89, § 5º, da 

Lei 9.099/95.

PROCEDAM-SE às anotações e comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 812-72.2013.811.0012

 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
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 PARTE AUTORA: DANIELY CRISTINA CALLEJA DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se a inventariante para manifestar sobre os documentos 

colacionados às fls. 178/343.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36063 Nr: 2136-05.2010.811.0012

 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): DESTAC SUPERMERCADO LTDA - ME, ERICA 

DANIELA ZILLMER, PRECILA MARIA ZILLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Feita a avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26591 Nr: 1047-15.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Trata-se de processo de execução de pena do (a) reeducando (a) Carlos 

Roberto Mendes da Silva, devidamente qualificado (a) nos autos, 

condenado (a) à pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos e 03 

(três) meses de reclusão em regime aberto.

O Ministério Público opinou pela extinção da punibilidade do (a) 

reeducando (a) face a prescrição da pretensão executória, conforme 

exposto em seu parecer de fls. 78.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisados os autos, vislumbro assistir razão ao Ministério Público, vez 

que a pretensão executória de fato foi fulminada pela prescrição, 

conforme bem demonstrado pelo Parquet em seu parecer ministerial.

Posto isso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do (a) reeducando (a) 

Carlos Roberto Mendes da Silva, devidamente qualificado (a), ante a 

prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal c.c artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84.

Cumpridos os requisitos legais, concedo ao (à) reeducando (à) os 

benefícios da Assistência Judicial Gratuita, suspendendo a cobrança das 

custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até não fazer mais 

jus ao benefício.

CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Havendo mandado de prisão expedido em desfavor do (a) reeducando (a) 

e ainda não cumprido, PROCEDA-SE ao seu recolhimento e baixa nos 

sistemas informatizados.

Após, providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se o Tribunal Regional Eleitoral e Instituto de Identificação 

Civil – IIC, arquivando-se ao final.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22488 Nr: 968-70.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ISMERIA CANDIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38264 Nr: 1808-41.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38570 Nr: 2114-10.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39180 Nr: 13-63.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DERCILINA DE SOUZA LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40083 Nr: 789-63.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62113 Nr: 641-18.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62269 Nr: 851-69.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63180 Nr: 1883-12.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MENDES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63669 Nr: 2394-10.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63756 Nr: 2489-40.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JULEIDE DO CARMO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65996 Nr: 1243-72.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZILDA MAGALHÃES BASTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354-b-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 1263-63.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACI LUCIANA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68147 Nr: 2877-06.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINO JOAQUIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar dados bancários para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60466 Nr: 1547-42.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EJEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OY, LR, O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:22960/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61178 Nr: 2269-76.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20.451-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - 

OAB:, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB-18.076

 Trata-se de processo de execução de pena do (a) reeducando (a) 

JULIANO DE FREITAS SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

condenado (a) à pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) mês de 

detenção em regime aberto.

Realizada audiência admonitória em 09.04.2013 (fls. 37/38), verificou-se a 

ausência do reeducando, não localizado (fls. 36). Foi decretada a 

regressão cautelar de regime e determinada a expedição de mandado de 

prisão.

Às fls. 45/48, o apenado, via Advogado constituído, requer a revogação 

de sua prisão e a declaração da extinção de sua punibilidade via 

prescrição da pretensão executória.

O Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos do reeducando, 

requerendo ainda a expedição de alvará de soltura, caso o apenado tenha 

sido preso, ou contramandado de prisão caso não cumprida a ordem de 

prisão (fls. 53/54).

É o relatório. Decido.

Analisados os autos, vislumbro assistir razão às partes, vez que a 

pretensão executória de fato foi fulminada pela prescrição, conforme bem 

demonstrado pelo Parquet em seu parecer ministerial.

Posto isso, declaro extinta a punibilidade do (a) reeducando (a) JULIANO 

DE FREITAS SILVA, devidamente qualificado, ante a prescrição da 

pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.

Certifique-se se o apenado foi preso por este processo.

Em caso positivo, expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não 

permanecer preso, incontinenti.

Em caso negativo, expeça-se contramandado de prisão e proceda-se a 

baixa nos sistemas informatizados do mandado eventualmente 

cadastrado.

Após, nada mais havendo, procedam-se às baixas e comunicações de 

praxe.

Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38171 Nr: 1715-78.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, CARMELINA DA SILVA 

MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 intimação do exequente para manifestar se persiste pretensão de 

penhora sobre o bem indicado às fls. 65/77, matriculado sob n. 594, CRI 

local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64296 Nr: 3054-04.2013.811.0012

 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: GUILHERMINA PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39300 Nr: 133-09.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CERVIGNE PASCOALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

dumento de fls. 147v juntada aos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 13960 Nr: 429-75.2005.811.0012

 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: FÁBIO JÚNIOR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARLENE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA MARIA ANTUNES - 

OAB:4546/SC, LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA MARIA ANTUNES - 

OAB:4546/SC

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO JÚNIOR ALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 70854580115, Rg: 1366219-8, Filiação: Marlene Alves de Oliveira e 

Antonio Alves Ferreira, data de nascimento: 12/08/1982, brasileiro(a), 

natural de Nova Xavantina-MT, convivente, vigilante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: intimação da parte autora para, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, providenciar o devido impulsionamento do feito ou requerer a 

desistência da ação, sob pena de extinção do processo por inércia.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Fl. 120 indefiro o pedido de 

suspensão, uma vez que o processo encontra-se paralisado há mais de 

02 (dois) anos por inércia da parte, aguardando providências no sentido 

de localização da herdeira não citada.Considerando que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano por negligência das partes, determino a 

intimação, pessoal e via DJe, da parte autora para, no prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, providenciar o devido impulsionamento do feito ou 

requerer a desistência da ação, sob pena de extinção do processo por 

inércia.Havendo informação da própria causídica no sentido de que a 

parte autora se mudou deste município, não sendo a mesma localizada 

pelo oficial de justiça no endereço constante dos autos, desde já 

determino sua intimação via edital, com prazo de validade de 20 (vinte) 

dias, nos termos do art. 257, inc. III, do CPC.Decorrido o prazo sem 

manifestação, tornem conclusos para sentença.

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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 18 de janeiro de 2018

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27325 Nr: 1765-12.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIMON JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

09991654100, Filiação: Antonio José da Silva e Fracidina Maria da Silva, 

data de nascimento: 23/01/1947, brasileiro(a), natural de Perdizes-MG, 

casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,46 (Quinhentos e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), no prazo de 30, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de da lei.

 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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 10 de abril de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61283 Nr: 2380-60.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSN, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUE DOS SANTOS, Cpf: 

03064089102, Rg: 001620092, Filiação: Jaime dos Santos e Noemia Maria 

dos Santos, data de nascimento: 17/04/1978, brasileiro(a), natural de 

Miranda-MT, solteiro(a), servidor braçal, Telefone (66) 9618-7235. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 15, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de da lei.

 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, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 10 de abril de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 2063-28.2013.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 453 de 678



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, MDFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOVANE PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

42422280153, Rg: 4634230, Filiação: Antonio Pereira e Niracy Pereira de 

Souza, data de nascimento: 05/12/1970, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavantina-MT, convivente, tratorista, Telefone (66) 9656-2287. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS PROPOSTA POR EDUARDO ARRUDA SOUZA, 

REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA DE FÁTIMA DE ARRUDA 

SILVA EM FACE DE JEOVANE PEREIRA DE SOUZA

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Presentes os pressupostos, defiro o 

pedido da requerente, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 3º da 

lei 1.060/50 que regula a assistência judiciária.II. Anote-se o segredo de 

justiça, de acordo com o art. 155, II, do CPC.III. Exige a Lei de Alimentos a 

prova pré-constituída do parentesco ou a obrigação de alimentar do 

devedor (art. 2º da Lei 5.478/68). Ora, compulsando detidamente os autos, 

vê-se que tal se deu regularmente, consoante se vê às fls. 14 dos autos. 

Assim, arbitro os alimentos provisórios no valor de 30 (trinta por cento) do 

salário mínimo mensal, a partir da citação.IV. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, para o dia 31/10/2013 às 13h30min 

(horário de Mato Grosso).V. Cite-se o réu via carta precatória no 

endereço constante na exordial, e intimem-se a autora a fim de que 

compareça à audiência, acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência desta 

em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e 

revelia.Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à ouvida das testemunhas e à prolação de sentença.VII. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 18 de janeiro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 2548-62.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BASSANESI, FLAVIO BASSANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIO BASSANESI, CNPJ: 

06304633000170 e atualmente em local incerto e não sabido FLAVIO 

BASSANESI, Cpf: 90984722149, Rg: 1225187-9, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de FLAVIO BASSANESI e 

FLAVIO BASSANESI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS, CDA 20122581, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2581/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.384,73

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-44.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAN COSTA GUIMARAES (REQUERIDO)

FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o retorno da precatória de 

oitiva da testemunha arrolada (Ids. 14366943 e 14367054) e, ante a 

determinação constante do Termo de Audiência (Id. 10646332), remeto 

intimação para que as partes apresentem suas alegações finais, no prazo 

de 5 (cinco) dias, de maneira sucessiva, iniciando-se pela parte autora. 

Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos conclusos para sentença. 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 25 de julho de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010480-62.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA VIEIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA COMERCIO DE MOTOS LTDA (EXECUTADO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES OAB - MT15450/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010480-62.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: ILDA VIEIRA MORAES 

EXECUTADO: ARAGUAIA COMERCIO DE MOTOS LTDA, RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo executado 

Recon Administradora de Consórcios Ltda em face da exequente Ilda 

Vieira Moraes. Percebe-se dos autos que a impugnação do executado (Id 

7892078) não fora apreciada, tendo o exequente se manifestado pelo 

envio ao contador judicial para elaboração do cálculo (id 7892083). 

Insurge-se o executado quanto ao valor cobrado na fase de cumprimento 

de sentença, asseverando que já quitou o valor devido e requerer a 

declaração de cumprimento total da obrigação, uma vez que a quantia de 

R$ 5.437,11 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos) 

já foi depositada pela requerida e levantada pela Requerente. A 

exequente, por sua vez, argumenta que o valor devido o percentual da 

taxa de administração seria de 20% e não 30% e apontou diferença de R$ 

974,95, valor que consta bloqueado na conta da empresa executada (id. 

7892054). Pois bem. Constata-se que a divergência entre executada e 

exequente se refere à cobrança da taxa de administração, mormente se 

no percentual de 30% ou de 20%. Nesse viés, percebe-se que na 
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contestação já havia sido juntado documento informando que a taxa de 

administração era no percentual de 30% (id. 7891946), sendo que no 

acórdão da Egrégia Turma Recursal foi decidido: "Por essas razões, 

conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a 

sentença fustigada e determinar que da restituição à parte recorrente, 

seja deduzido o valor equivalente a taxa de administração contratada, bem 

como, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, 

em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, 

na integralidade, a sentença fustigada." (id.7892044). Portanto, como o 

acórdão da Turma Recursal determinou a dedução do valor da taxa de 

administração contratada e tal taxa tinha a previsão do percentual de 30%, 

tendo transitado em julgado o acórdão, mantém a taxa no patamar referido. 

Assim, como a parte exequente já levantou o valor com a dedução 

supracitada (id.7892052), a obrigação já foi cumprida, devendo a 

diferença bloqueada ser restituída ao executado. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo, uma vez que satisfeita a dívida pelo executado. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento, através do sistema SISCONDJ, em 

favor da executada RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

dos valores bloqueados no id. 7892067; atentando-se que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. 

Após, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-27.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000184-27.2017.8.11.0012. REQUERENTE: CLEUDILENI FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é 

procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais, em síntese, aduziu a parte autora 

CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS que desconhece a restrição em seu 

nome por uma suposta dívida contraída junto à BANCO BRADESCO S.A., 

no valor de R$ 71,03 (setenta e um reais e três centavos), inscrito na data 

de 21/01/13. Esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, 

razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro 

de pessoas inadimplentes. 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. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela 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 oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (21/01/13). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 71,03 (setenta e um 

reais e três centavos), da data de 21/01/13; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; 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 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 
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cento). Projeto de sentença sujeito à homologação nos termos do art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-52.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOISES CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA FARIAS PAIVA OAB - GO0041673A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010049-52.2017.8.11.0012. REQUERENTE: PAULO MOISES CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E 

TELECOMUNICACOES EIRELI - ME PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda na qual a parte 

reclamante postula declaração de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais alegando que sofreu transtornos e frustração com a 

cobrança de débitos de uma dívida após o pedido de cancelamento dos 

serviços, visto que houve falha na prestação de serviços. É a suma do 

essencial. A pretensão merece juízo de improcedência. A parte autora 

afirma que contratou serviços de internet junto à Reclamada, sendo que 

após perder seu padrasto, mudou de cidade e pediu o cancelamento dos 

serviços junto a reclamada. Discorre que foi surpreendido com a inscrição 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por período após o 

cancelamento, e que a requerida estaria lhe cobrando injustamente uma 

dívida, referente aos boletos das mensalidades vencidas após o pedido, 

afirmando que tal situação lhe causou diversos transtornos e prejuízos 

materiais. No entanto, a reclamada afirma que as cobranças são devidas, 

visto que não houve pedido de cancelamento. Assim, entendo que a parte 

reclamante não comprovou suas alegações, como preceitua o art. 373, I, 

do CPC que diz: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito.” Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção da efetivação do prejuízo. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, como declinado acima, sendo dever 

da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a 

amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, a efeito de restarem 

dúvidas sobre a ocorrência ou não dos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante, inexistindo prova nos autos de constrangimento ou transtorno 

que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, 

não há razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. 

Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - 

ABANDONO DO CURSO SEM O DEVIDO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - 

PREVISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - 

MENSALIDADES ESCOLARES -- NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO O 

simples abandono do curso sem o devido cancelamento da matrícula não 

desobriga do pagamento das mensalidades. Em sendo contrato de 

prestação de serviço educacional, tendo o educador cumprido sua parte, 

colocando à disposição do aluno o serviço contratado, cumpre a sua 

obrigação contratual, pelo que deve ser pago.(Processo: AC 

10024122474240001 MG Relator(a):Batista de Abreu Julgamento: 

29/05/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL 

Publicação: 11/06/2014) E ainda: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENSINO. DESISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO RÉ. 

SOLICITAÇÃO POR ESCRITO E PROTOCOLO, FORMA PREVISTA NO 

CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES. VALORES DEVIDOS PELO 

AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTATO DA AUTORA COM A 

RÉ PARA CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.A rescisão contratual foi 

postulada pela autora, de forma unilateral. Incumbia-lhe comprovar o 

requerimento formal de desistência do curso junto à instituição ré, nos 

termos da cláusula 7ª, III e § 5º, do contrato celebrado entre as partes. 

Prova que não foi produzida nos autos. Afirma a autora solicitar o 

cancelamento por telefone, restando desatendido o avençado entre as 

partes. Improcedência do pedido da autora e procedência do 

contrapedido, posto que devidos os valores das mensalidades. No caso 

dos autos, inexistente abusividade para ensejar desconstituição do débito. 

Condenada autora ao pagamento das mensalidades de fl. 12, atualizadas 

mensalmente pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de 

1% ao mês a partir da apresentação do contrapedido. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005289541, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

22/05/2015). Improcedente, portanto, o pedido para condenação em danos 

morais e materiais. III – Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial promovido por PAULO MOISES CARDOSO DOS SANTOS em 

desfavor de EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, ambos qualificados nos autos e, por 

conseguinte, pela revogação da liminar (id. 7944964). 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, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-47.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE RODRIGUES MENDES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000215-47.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JOICE RODRIGUES MENDES 

ARAÚJO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório por força do disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de 

indenização por danos morais, proposta por JOICE RODRIGUES MENDES 

ARAUJO em face de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é 

indevida. Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de 

documentos de negociação com o requerente, com assinatura semelhante 

à assinatura dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte 

reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por 

sua vez, anexa cópia da proposta de adesão, com assinatura semelhante 

à assinatura do reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 
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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. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: 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, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, submeto o presente 

projeto de sentença à homologação para que se produzam os devidos 

efei tos legais.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-61.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON MILHOMENS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010202-61.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: RT INFORMATICA LTDA - ME 

EXECUTADO: WENDERSON MILHOMENS COSTA Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o EXEQUENTE devidamente intimado via 

mandado, a tempo, informou nos autos o pagamento do crédito Id. 

10428839. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial 

n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução, 

ser extinta pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do 

Código de Processo Civil. Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Projeto de sentença 

submetido à homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-91.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REABILITACAO FF S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO)

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000031-91.2017.8.11.0012. REQUERENTE: REABILITACAO FF S/S LTDA - 

ME REQUERIDO: SKY PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

desconto indevido oriundo de transação desconhecida realizada por 

terceiros em sua conta corrente sem sua autorização ou conhecimento, 

afirmando tratar-se de fraude. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

Não havendo preliminares arguidas, passo ao julgamento do mérito. No 

mérito, a demanda merece juízo de procedência. A presente demanda 

versa sobre falha na prestação de serviços em razão da ocorrência de 

descontos indevido no valor de R$ 423,89 (quatrocentos e vinte três reais 

e oitenta e nove centavos) retirado da conta do Reclamante a pedido da 

Requerida, por contrato que não fora realizado pela parte, deixando a 

Reclamante sem utilizar-se de seus valores por já ter sido retirado de sua 

conta por terceiros fraudadores. Discorre que após diversas tentativas de 

solução administrativamente, não obteve êxito. A pretensão merece juízo 

de procedência. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a 

Reclamada e a autora, uma relação jurídica de direito material ínsita ao 

direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no 

mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 

2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de 

consumo sob exame a responsabilidade objetiva do estabelecimento 

bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de 

seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada infere-se que 

houve cobranças pertinentes a contrato que não efetivou junto à 

reclamada. Requer a parte autora a restituição da quantia em dobro, no 

montante de R$ 847,78 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito 

centavos) a ser atualizado, além de reparação por danos morais. 

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 recebera autorização da Reclamante para proceder ao 

lançamento em sua conta corrente. O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito da 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pela 

autora, devendo indenizar o dano extrapatrimonial. 3. Quantifico o dano 

moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 
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preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Neste sentido, a pretensão da parte reclamante no tocante aos 

danos materiais de devolução em dobro dos valores descontados na 

quantia de R$ 847,78 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito 

centavos), não merece acolhimento, porquanto não demonstrada nos 

autos a má-fé da parte requerida, por isso a restituição deve ocorrer na 

forma simples, ou seja: no valor de R$ 423,89 (quatrocentos e vinte e três 

reais e oitenta de nove centavos). III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da reclamação promovida por REABILITACAO FF 

S/S LTDA - ME em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA 

para, condená-la a pagar à Reclamante danos morais no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora a contar da data da 

citação bem como para condenar a reclamada à restituição da importância 

de R$ 423,89 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta de nove 

centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da citação, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação válida; 

reconhecendo a inexistência do débito discutido na presente demanda. 

Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Projeto de sentença submetido à 

homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto 

1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento”

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-40.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000058-40.2018.8.11.0012. REQUERENTE: LEÔNIDAS JOSÉ DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. Decreto a revelia da reclamada nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o não comparecimento da reclamada 

na audiência de Conciliação realizada na data de 17/04/2018, às 08h00min 

conforme ID Nº 12748396. Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por LEONIDAS JOSE 

DA SILVA em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 99,02 (noventa e nove reais e dois centavos), 

gerado pelo contrato nº 0212765955, com data de inclusão em 

09/01/2017. Esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada a 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima de 

fraude, sendo que tentou resolver administrativamente a questão junto a 

reclamada através de vários protocolos via e mail mas não obteve êxito, 

não restando outra saída senão a via judicial para poder valer seus 

direitos. Foi deferido nos autos Liminar de Antecipação de Tutela conforme 

ID Nº 12084125. A requerida apresentou contestação nos autos e por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que a reclamante era usuária da conta/linha vinculadas ao 

seu CPF, conta nº 0212765955, cancelada por falta de pagamento de 

faturas decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes fatos, 

entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. 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. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 
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indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante somente possui uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé deve ser 

indeferido, por não estarem presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do 

NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, DECRETO a Revelia da Reclamada 

nos termos do art. 20 da Lei 9.099/1995 e com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, no mérito OPINO pela 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 oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 99,02 (noventa e nove reais e 

dois centavos), gerado pelo contrato nº 0212765955, com data de 

inclusão em 09/01/2017, discutido nos presentes autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO os Pedidos de 

Litigância de Má Fé. CONFIRMO a Liminar de Antecipação de Tutela 

deferida nos autos conforme ID Nº 12084125. 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). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves Da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-36.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000013-36.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANTONIO MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide 

se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. OPINO pela rejeição preliminar de ausência de interesse de 

agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte 

tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Passo a análise do mérito. Alega o Reclamante em sua 

petição inicial: - que em data de 04/10/2017 adquiriu no site da Loja da 

Reclamada, 01 (uma) cadeira de segurança para bebe, no valor de R$ 

152,98 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), para 

dar de presente para seu sobrinho recém nascido, sendo que colocou 

como endereço de entrega a casa de sua irmã residente em Três 

Lagos-MS. Que marcou viagem com a família para a cidade de Três 

Lagoas para data posterior a suposta data marcada para entrega do 

produto adquirido, ou seja, 24/10/2017, mas em razão de atraso na 

entrega pela reclamada, que só ocorreu em data de 13/11/2017, teve que 

desmarcar a viagem trazendo transtornos a toda a família. - que tentou por 

várias vezes solucionar o problema via administrativa, mas diante da não 

solução do problema pela reclamada, teve que desmarcar viagem que 

estava programada com a família para a cidade de Três Lagoas para data 

posterior a suposta data marcada para entrega do produto adquirido ou 

seja 24/10/2017, mas em razão de atraso na entrega pela reclamada, que 

só ocorreu em data de 13/11/2017, trazendo transtornos para toda a 

família. A reclamada em sua defesa alega: - que não cometeu ato ilícito 

ensejador da restituição de valores e danos morais requerendo a 

improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando em sua defesa 

que o atraso na entrega do produto ocorreu por fatos alheios que não 

estavam sob seu controle e que é comum esse tipo de atraso em compras 

feitas pelo site da loja, principalmente em relação a data prevista para 

entrega do produto. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que assiste razão a Reclamante, pois comprovou que 

a aquisição de 01 (uma) cadeira de segurança para bebe, no valor de R$ 

152,98 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) 

conforme apontam os documentos encartados aos autos, sendo que o 

produto foi entregue com atraso de aproximadamente 20 (vinte) dias da 

data prevista para entrega ou seja no dia 13/11/2017 conforme documento 

juntado nos autos pela própria reclamada, sendo flagrante a falha na 

prestação dos serviços. Sendo assim, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do disposto no 

art. 373, II do CPC. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à reclamada, sendo impossível exigir da parte autora a produção 

de prova negativa, razão pela qual aceito os mesmos por verdadeiros. À 

hipótese sob análise aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, 

comparecendo a Reclamada como fornecedora de serviços e a parte 

Reclamante como consumidor final, razão pela qual, segundo inteligência 

do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a esta devem ser 

respondidos de forma objetiva, pela Reclamada, independentemente do 

grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente 

de uma conduta injusta, 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. É obrigação daquele que presta o serviço fazê-lo de forma 

satisfatória, sem que, para tanto, seja necessário que o consumidor tenha 

que despender horas diárias buscando a resolução de problemas 

decorrentes da falha na prestação do serviço da ré. Ressalta-se ainda, 

que a hipótese dos autos versa sobre falha na prestação de serviços 

assumidos pela reclamada, tendo o Reclamante exposto a uma situação 

constrangedora, não podendo se falar em mero dissabor. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, devendo esta ser 

condenada a indenizar o Reclamante pelos danos morais causados. 

Esses os fundamentos que apontam a caracterização do abalo 

extrapatrimonial, passível, portanto de reparação. Para o fim de se 

alcançar o quantum da fixação da indenização imprescindível o 

atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo 

a não se afastar da sua dúplice finalidade, que é não caracterizar o 

enriquecimento ilícito do ofendido e, nem assim, deixar de aplicar o caráter 

pedagógico ao ofensor, para que não venha a reiterar em condutas dessa 

mesma natureza. Nesse passo entendo suficiente a fixação do dano moral 

experimentado pela parte no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). III – 

DISPOSITIVO Isto posto OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela 

PROCEDENCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para o fim de condenar a reclamada Via Varejo: • Ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano 

moral a que foi submetido ao reclamante, devendo o valor ser atualizado 

monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º); Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 
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55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os 

devidos e legais efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves Da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-83.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000232-83.2017.8.11.0012. REQUERENTE: DANIELA ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida que o autor não reconhece referente no 

valor de R$ 59,38 (cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), débito 

vencido em 23/02/13 e inscrito em 04/07/13. Pugna ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a referida inscrição, bem 

como condenação da reclamada em pagamento pela reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 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. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 2. Superada a preliminar arguida, passo para o julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se 

vislumbra a necessidade de produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. 3. No mérito a pretensão merece juízo de 

IMPROCEDÊNCIA. A parte reclamante afirma que seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, e que não reconhece o 

débito pendente junto à requerida que viesse a justificar a restrição 

creditícia em apreço. A reclamante em sua inicial não alega 

desconhecimento da relação contratual com a reclamada, mas contesta a 

inscrição imposta pela reclamada em 04/07/13 no valor de R$ 59,38 

(cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos). Pois bem. No caso dos 

autos vejo que razão não assiste à parte reclamante. Em sua defesa, a 

reclamada demonstra que as cobranças questionadas nos autos se 

referem a utilização de cartão de crédito, cujo contrato foi apresentado na 

contestação, 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 que a autora deixou de 

efetuar o pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2013 no valor 

da inscrição, fato gerador do incontestável débito inscrito. Portanto, 

caberia à parte reclamante comprovar nos autos que a negativação foi 

indevida e que os valores cobrados foram pagos, ainda que parcialmente 

ou até qual mês adimpliu com os seus pedidos , ônus que lhe incumbia, 

nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu a 

contento. Nenhum documento foi anexado na inicial capaz de corroborar 

com as assertivas da parte reclamante, não foi juntado protocolo de 

cancelamento e muito menos a quitação dos valores como alegado na 

inicial. Assim, restando incontroverso pelo requerente que possui relação 

contratual com a reclamada, mas que, em contrapartida, não honrou sua 

parte na obrigação que era de pagar pelos débitos contraídos, devida 

resta à cobrança realizada pela reclamada que originou a restrição 

creditícia em apreço. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Ademais, em demandas em que se busca indenização por 

danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a 

presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Dado a natureza da demanda, 

necessário que a parte reclamante comprove a negligência da reclamada 

com relação à inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao 

crédito, prova esta que não se encontra nos autos. Ocorre que, in casu, a 

efeito de não restar comprovado o pagamento da dívida, não há razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA 

PAGA - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. 

Compete à parte autora demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, 

quando sustenta que houve inscrição indevida em razão da mesma já ter 

sido quitada. No caso dos autos, não houve a produção de prova neste 

sentido. Ato ilícito não comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 

3545/2006, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 

02/07/2007) (negritei e grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por DANIELA ANDRADE DA SILVA em desfavor de CLARO S.A. 

Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Projeto de sentença submetido à 

homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA FE 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000250-07.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ANTONIO DA FÉ SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 
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RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor não reconhece 

referente no valor de R$ 276,25 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos), inscrito em 23/09/17. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a referida inscrição, bem como 

condenação da reclamada em pagamento pela reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Superada a preliminar arguida, passo para o julgamento antecipado da lide, 

tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos elencados no art. 355, 

I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se vislumbra a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. No mérito a pretensão merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. A parte 

reclamante afirma que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, e que não reconhece o débito pendente junto à 

requerida que viesse a justificar a restrição creditícia em apreço. A 

reclamante em sua inicial alega desconhecimento da relação contratual 

com a reclamada, contesta a inscrição imposta pela reclamada em 

23/09/17 no valor de R$ 276,25 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos). Pois bem. No caso dos autos vejo que razão não assiste 

à parte reclamante. Em sua defesa, a reclamada demonstra que as 

cobranças questionadas nos autos se referem a instrumento particular de 

confissão de dívida e outras avenças, cujo contrato foi apresentado na 

contestação, 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 que a autora deixou de 

efetuar o pagamento das faturas, fato gerador do incontestável débito 

inscrito. Portanto, caberia à parte reclamante comprovar nos autos que a 

negativação foi indevida e que os valores cobrados foram pagos, ainda 

que parcialmente ou até qual mês adimpliu com os seus pedidos , ônus 

que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não 

se desincumbiu a contento. Nenhum documento foi anexado na inicial 

capaz de corroborar com as assertivas da parte reclamante, não foi 

juntado protocolo de cancelamento e muito menos a quitação dos valores 

como alegado na inicial. Assim, restando incontroverso pelo requerente 

que possui relação contratual com a reclamada, mas que, em 

contrapartida, não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelos 

débitos contraídos, devida resta à cobrança realizada pela reclamada que 

originou a restrição creditícia em apreço. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na 

inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Dado a 

natureza da demanda, necessário que a parte reclamante comprove a 

negligência da reclamada com relação à inscrição de seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se encontra nos 

autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar comprovado o 

pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes com débito pendente de quitação. Nesse 

sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora 

demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que 

houve inscrição indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso 

dos autos, não houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não 

comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e 

grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. III – DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por ANTONIO DA FE 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Projeto de sentença submetido à homologação, 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. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-82.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000245-82.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ROGÉRIO REIS OLIVEIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a demanda 

é procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte 

autora ROGÉRIO REIS OLIVEIRA que desconhece a restrição em seu nome 

por uma suposta dívida contraída junto à EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, no valor de R$ 96,24 (noventa seis reais e 

vinte quatro centavos), inscrito na data de 19/08/15. Esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. 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. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 
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sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (19/08/15). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 96,24 (noventa seis 

reais vinte quatro centavos), da data de 19/08/15; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; 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). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-62.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASSON BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010113-62.2017.8.11.0012. REQUERENTE: FERNANDO MASSON 

BATISTA REQUERIDO: MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por FERNANDO MASSON BATISTA em face de MORADA DO 

SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Analisando os autos, 

observo que as partes transigiram conforme se verifica do ID nº 

12282237. 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. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA, para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-14.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010155-14.2017.8.11.0012. REQUERENTE: WILSON MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO PROJETO DE S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de ação em que a alegação funda-se na alegada negativação indevida do 

autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Pugna pela condenação por 

danos morais e declaração de inexistência de débito. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO O pedido é improcedente. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter entabulado um acordo 

junto à Requerida e mesmo adimplente com o pagamento mensal do 

acordo, os débitos ficaram pendentes e os dados do autor foram 

encaminhados para os cadastros de proteção ao crédito. Pediu 

provimento antecipatório para que a Reclamada excluísse os dados do 

autor do Serasa e no mérito a declaração de inexistência do débito 

inscrito. É a suma do essencial. De plano, é de observar que restou 

comprovado que as cobranças realizadas pela Requerida são legítimas. 

Colhe-se do conjunto probatório que a parte Reclamante digitou o código 

de barras errado no sistema de auto-atendimento, o que gerou o erro na 

baixa de fatura de terceira pessoa. A reclamada demonstra que tao-logo 

foi informada acerca dos fatos, resolveu administrativamente. Desta 

forma, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a 
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conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 

8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova 

desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII). Desta feita, 

tenho que a parte Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório 

conforme disposto no art. 373, II do CPC, e comprovou a inexistência de 

falha na prestação do serviço, inexistindo razões para indenizar conforme 

disposto no art. 14, §3º, I do CDC, verbis: Art.373.O ônus da prova 

incumbe: II-ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. 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. § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; Tal fato é bastante para conduzir à aplicação da norma 

prevista no art. 20, segunda parte da Lei nº 9.099/95, resultando certo o 

julgamento de improcedência do pedido arquitetado na inicial. Diante dos 

argumentos deduzidos e dos elementos verificados não há outra solução 

que não a de improcedência do pedido contido na inicial. Assim, entendo 

que a parte reclamante não comprovou minimamente os fatos constitutivos 

de seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, 

no que se refere aos fatos narrados na inicial, o que é imprescindível para 

o acolhimento da pretensão. Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais 

em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção da 

efetivação da situação vexatória. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, não restaram caracterizados a ocorrência da situação 

vexatória que passou a parte reclamante, de modo que não consumado o 

fato a que se refere na inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Desta feita, os elementos constantes na petição inicial não 

são suficientes para deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA o pedido constante 

da inicial WILSON MARIANO DA SILVA move em desfavor de BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 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, 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. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-90.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000238-90.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ERONILDE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO 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$ 121,68 

(cento e vinte um reais e sessenta e oito centavos), inscrito em 15/10/16, 

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 O 

feito amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, pois a requerida 

embora citada, não compareceu em audiência conciliatória e deixou de 

apresentar contestação. Desta forma, impõe-se os efeitos da REVELIA, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 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$ 121,68 (cento e vinte um reais e 

sessenta e oito centavos). 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$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido feito por ERONILDE 

FERREIRA DA SILVA em desfavor TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) para 

DECLARAR a inexistência do débito, objeto da presente demanda, bem 

como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 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 15/10/16). 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 
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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. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-56.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATANS RAFAEL GOMES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010051-56.2016.8.11.0012. REQUERENTE: JHONATANS RAFAEL GOMES 

DE FARIAS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada ID Nº 12631021, a parte 

reclamante deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja 

presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000020-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE 

DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000020-28.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MAYCON DOUGLAS 

FERREIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 

TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. Passo à 

analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c cancelamento de débito 

promovida por MAYCON DOUGLAS FERREIRA em face do COOPERATIVA 

DE CREDITO SICRED. Em síntese, aduziu a proponente que tinha relação 

jurídica com a reclamada e possuía uma dívida com a mesma no importe de 

R$ 607,14 (seiscentos e sete reais e quatorze centavos) que estava 

inscrita no cadastro de inadimplentes desde data de 09/09/2016 e para 

quitar a dívida em data de 11/10/2017 fez um acordo com a reclamada no 

valor de R$ 390,96 (trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos) 

efetivamente pago conforme documento constante nos autos ID Nº 

11624785. Relata ainda que após quitar o débito com a reclamada 

precisou fazer uma viagem para prestar concurso público, mas foi 

impedido de utilizar seu cartão de crédito tendo em vista que a reclamada 

ainda não havia retirado a sua restrição do cadastro de inadimplentes, 

tendo que se socorrer a ajuda de terceiros para poder adquirir as 

passagens para participar do certame. A reclamada por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que o reclamante era usuário dos seus serviços, e não 

comprovou nos autos suas alegações e diante destes fatos, entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência dos 

pedidos. O Reclamante em tese de impugnação, requereu a improcedência 

da contestação e documentos juntados nos autos pela reclamada, 

reiterando por fim a procedência da inicial. 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. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, I, do CPC, de comprovar as suas alegações 

constantes da peça inicial, não juntando nos autos documentos que 

comprovam o suposto acordo entabulado em face da reclamada, juntando 

apenas um comprovante de pagamento sem autenticação mecânica da 

reclamada. Ressalta-se ainda que o reclamante não juntou nos autos 

documentos que comprovem as alegações que se inscreveu e participou 

de concurso público e teve gastos com viagem. Logo, tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome do reclamante é devida, devendo o débito 

discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos de 

declaração de cancelamento do débito e danos morais pleiteados pelo 

reclamante, são indevidos tendo em vista que o reclamante não 

comprovou nos autos o suposto acordo entabulado com a reclamada e 

ainda não comprovou que sofreu constrangimentos em relação ao fato de 

ser impedido de utilizar seu cartão de crédito em razão da inscrição do 

seu nome no cadastro de inadimplentes, portanto improcedentes os 

pedidos portanto improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010073-17.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROGERIO COSTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010073-17.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: NEUSA MARIA DE CASTRO 

EXECUTADO: ROGÉRIO COSTA DE SOUZA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Penhorado bem do executado, houve a adjudicação do bem e 

posteriormente, sua remoção dando-se posse do objeto à parte 

exequente, conforme se verifica do ID nº 7935718 Deste modo, ante o 

disposto no artigo 53, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.099/95, a adjudicação do bem 

foi adotada como forma de pagamento do débito, ante o requerimento do 

credor. Isto posto, com fundamento no artigo 53, §§ 2º e 3º da Lei nº 

9.099/95, declaro adjudicado o bem descrito no auto de penhora constante 

ID nº 7935716 em favor do credor, pelo valor da avaliação, homologando a 

renúncia ao crédito excedente. Transitada e, julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ 

P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-40.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI SILVA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000209-40.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LETICIA PINTO E SILVA 

REQUERIDO: WANDERLEI SILVA DANTAS S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela 

Reclamante que alega ser credora de valor oriundo do contrato de 

prestação de serviços escolares, referente à dez mensalidades vencidas 

e não pagas do período de maio/2014 a julho/2015 por inadimplência do 

filho do requerido. Informa que o valor devido pela Requerida perfaz o 

montante de R$ 4.573,73 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e 

setenta e três centavos), já acrescido de juros de mora de 1% e multa de 

2% mais multa contratual e 20% honorários advocatícios. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO No mérito a pretensão é parcialmente 

procedente. Extrai-se da exordial que o Requerido contratou os serviços 

da parte Requerente, conforme contrato trazido na exordial. Assim, tendo 

deixado de adimplir com a parcela referente aos meses de maio/2014 a 

julho/2015, deve pagar o débito à Requerente no montante de R$ 1.418,00 

(um mil, quatrocentos e dezoito reais). No mérito, conforme se vislumbra 

dos autos há a relação de consumo entre a reclamante (consumidora) e 

reclamado (fornecedor). Nesse passo o ônus da prova incumbe 

certamente ao reclamado, dado ao fato de que sua defesa se pauta ou 

deveria se pautar nos exatos termos do §3º, do art. 14 do CDC. Contudo, 

nada produziu nesse sentido, passando ao largo do que necessariamente 

deveria trazer de prova para excluir a sua responsabilidade que, nos 

termos da lei, é objetiva. Ainda que o reclamado conteste as provas 

amealhadas na inicial tenho que não trouxe qualquer adminículo de prova 

que pudesse retirar o teor do que restou coligido aos autos pela parte 

reclamante. Ademais, tratando-se de responsabilidade objetiva, competia 

única e exclusivamente à reclamada trazer provas capazes de infirmar o 

que asseverado pela parte reclamante. A reclamada traz o contrato de 

prestação de serviços firmado para demonstrar a abrangência. Quanto à 

cobrança de honorários advocatícios, destaco que estes são incabíveis 

no primeiro grau dos juizados especiais, por expressa previsão legal, 

conforme entendimento extraído do art. 55 da Lei 9.099/95. Destaco, 

ainda, que o acesso aos juizados especiais a figura do advogado é 

facultada à parte, para as causas que possuam como valor importe não 

superior à 20 (vinte) salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Nesse 

sentido: COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES. EXCLUSÃO DOS 

HONORÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INCIDÊNCIA DA MULTA 

RESCISÓRIA DE 10%. 1. No caso em comento, é incontroverso o contrato 

de prestação de serviços entabulado entre as partes, fls. 10/12, tendo o 

requerido assumido a obrigação de adimplir o montante pactuado. 2. 

Entretanto, considerando que o recorrente não freqüentou as aulas, 

inviável a pretensão de cobrança das mensalidades, mormente porque 

alega ter solicitado o cancelamento do curso por telefone, presumindo-se 

a boa-fé do consumidor. 3. Situação que caracteriza a hipótese de 

cancelamento unilateral, razão por que incide a multa pactuada, no 

percentual de 10% sobre o valor inadimplido, e não aquelas rubricas 

cobradas pela ré, porquanto abusivas, à luz do artigo 51, IV e parágrafo 

2º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Indevido, ademais, o 

pagamento de honorários advocatícios, ainda que previstos no contrato, já 

que incabíveis no primeiro grau de jurisdição, por expressa previsão legal. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004550125 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013). (DESTAQUEI) III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LETICIA PINTO E 

SILVA em desfavor de WANDERLEI SILVA DANTAS para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 1.418,00 (um mil e quatrocentos e dezoito 

reais), correspondente ao valor das mensalidades escolares declinadas 

na inicial, a serem acrescidos de multa de 2% e devidamente atualizados 

pelo IGP-M/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos até o 

efetivo pagamento. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9 . 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. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-59.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010303-59.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, mais especificamente à decretação de revelia do Reclamado. 

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 10194789, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 
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Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Conforme se verifica do ID nº 7940225, a parte 

reclamada não se fez presente na audiência, não havendo que se falar 

em erro material. 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 Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000191-19.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MIGUEL FERREIRA NETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

em que a parte autora pretende a revisão e condenação da reclamada por 

danos morais em razão de cobrança que considera indevida, requerendo 

a declaração do indébito da fatura emitida em maio de 2017, no valor de R$ 

2.713,96 (dois mil, setecentos e treze reais e noventa e seis centavos), 

gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de 

energia elétrica da sua Unidade Consumidora n.º 6/1486226-2. Afirma que 

não sabe informar do que se trata dita recuperação de consumo, 

requerendo declaração de inexistência do débito da recuperação de 

consumo. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. No 

mérito a demanda é procedente. Análise da documentação que instrui os 

autos permite constatar que houve cobrança de valor referente à vistoria 

unilateral pela Reclamada que não encontra justificativa plausível à vista 

da ausência de pressupostos legais para realização de mencionada 

vistoria. Trata-se da fatura eventual de energia elétrica, do mês de 

maio/2017 no valor R$ 2.713,46 (dois mil, setecentos e treze reais e 

quarenta e seis centavos), gerada em razão da constatação de 

irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n. 6/1486226-2. A demandada, a título de argumentação para 

rebater as alegações da Reclamante, afirma que: De fato, prepostos da 

Requerida procederam vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectaram indício da 

existência de irregularidade. Neste sentido, a parte Requerida nada mais 

faz do que, tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, 

validar a sua própria vistoria, o que não retrata senão ato integralmente 

unilateral que não tem a propriedade de convencer. Ora, se a demandada 

estava pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso II do 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 

Contudo, não nos parece que a demandada tenha solicitado perícia 

técnica, ou seja, vistoria feita por terceiros, e não por ela própria, o que 

autoriza afirmar que o laudo que elaborou não esteja dotado da 

imprescindível isenção, malferindo o contraditório e a ampla defesa, 

princípios que também devem ser observados nos procedimentos 

administrativos. Cito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO 

TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE 

LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS 

INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - 

VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova técnica pericial, 

mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a 

inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de 

substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades 

encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de 

fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema 

detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não 

demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo 

quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que 

deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 
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retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009) A 

omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no medidor de energia 

elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. 

Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova 

de registro a menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral 

exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida 

não causa, por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não 

há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturadas 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda 

proposta por MIGUEL FERREIRA NETO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para (1º) DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO da fatura impugnada nestes autos, com 

referência à recuperação de consumo de maio de 2017, no valor de R$ 

2.713,96 (dois mil setecentos e treze reais e noventa e seis centavos), 

gerada em razão da constatação de irregularidade. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000034-12.2018.8.11.0012. REQUERENTE: A.DA R. REIS - SERVICOS 

REQUERIDO: BOAVENTURA PEREIRA DOS SANTOS, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da homologação do acordo. 

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo parcial e 

requerem a homologação deste (Id. 12532018), requerendo a extinção do 

feito em relação aos alugueis no valor de R$ 9.374,00, cujo valor foi pago 

de forma parcelada. Requerem o prosseguimento no tocante aos assuntos 

controversos de reforma e limpeza de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e 

quinhentos reais) e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

respectivamente. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Colhe-se do conjunto probatório que a parte 

requerente não logrou comprovar a reforma e limpeza alegadas no valor 

de R$ 16.860,00, tal pedido não pode ser acolhido porque a parte autora 

não faz prova do que teria sido prejudicado, não comprovando, não 

bastando mera menção à sua ocorrência, sendo necessária prova da 

existência do dano efetivo para que haja condenação. Para que haja a 

obrigação de reparar um dano, mister a coexistência de três requisitos 

fundamentais, quais sejam: o próprio dano, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade entre ambos. Não se pode olvidar também que, a teor do 

artigo 373, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo 

de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas assertivas, 

sob pena de improcedência da ação intentada; e da parte ré, a obrigação 

de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do 

Autor. Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 

12532018, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta, bem como 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial (reforma e limpeza), com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000023-80.2018.8.11.0012. REQUERENTE: WILTON XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de reclamação em que a alegação funda-se em restrição 

interna em nome do Reclamante que teve negada a concessão de crédito 

pela Reclamada, o que teria gerado danos morais. Pugna pela condenação 

da reclamada em reparação por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não descreveu logicamente os 

fatos, e sequer demonstra os fundamentos legais para a propositura da 

lide. A parte reclamante descreveu de forma compreensível a causa de 

pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A petição 

inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e 

possibilita o exercício da ampla defesa. Inclusive, a parte reclamante tem o 

direito de demandar perante o Poder Judiciário, independentemente da 

procedência ou improcedência do pedido, visto que, cada parte possui 

seu ônus probante definido em lei. Assim, afasto a preliminar arguida. No 

mérito, a pretensão é improcedente. Verifica-se dos autos que o 

Reclamante afirma que tentou receber um crédito junto à reclamada e não 
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obteve êxito. Conforme documentos trazidos aos autos, o Reclamante 

recebeu uma negativa de crédito, entretanto a Reclamada tem o crivo de 

negociar seus créditos e não existe nos autos nenhuma outra informação 

ou documento que comprove o dano moral alegado. Pois bem. Os fatos 

alegados na presente reclamação por si só, não são passíveis de 

indenização por danos morais. Cediço que a indenização por danos 

morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem 

do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo 

que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. No caso em apreço, a parte 

reclamante não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada, inexistindo, destarte, configuração de 

qualquer ato ilícito, o que torna despiciendo cogitar-se sobre o elemento 

culpa. As empresas não são obrigadas a contratar com o consumidor, 

sendo perfeitamente possível a negativa de crédito. Inexiste nos autos 

prova de que a parte reclamante tenha sido destratada pelos funcionários 

da reclamada ou que tenha sido exposta à situação vexatória ou 

humilhante, a qual afrontaria os direitos da personalidade. Como se sabe, 

o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção 

dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Entendo que 

inexiste qualquer dano, ofensa, constrangimento ou humilhação sofrido 

pela parte reclamante, razão pela qual não há que se falar em lesão moral 

indenizável. Em caso análogo, a Turma Recursal Única deste Estado já 

manifestou: “RECURSO INOMINADO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - 

COMPRA NEGADA - ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA - CONSUMIDOR 

QUE PERMANECEU INADIMPLENTE POR MAIS DE SETENTA E CINCO DIAS - 

NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO CADASTRAL PARA EFETUAR NOVAS 

COMPRAS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DO CONSUMIDOR 

PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE 

DANO MORAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. As empresas 

não são obrigadas a contratar com o consumidor, sendo perfeitamente 

possível a negativa de crédito, quando o consumidor permanece 

inadimplente por longo período, necessitando que haja uma autorização 

cadastral para efetuar novas compras, tal fato não configura ato ilícito e 

constitui pratica regular de direito. 3. A sentença que condenou a 

Recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.500,00, a titulo de indenização 

por dano moral, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a 

súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e 

honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação.” (Recurso Inominado n. 154311120118110001/2013, 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 17/10/2013, Data da publicação no DJE 17/10/2013) 

(destaquei). Desta feita, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. III – Dispositivo Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, opino pela improcedência do pedido 

formulado por WILTON XAVIER DA SILVA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL SA, ambos com qualificação nos autos. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. 

Intimem-se. Cumpram-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Nova 

Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALCREIA SOUSA DOS SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000014-21.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VALCREIA SOUSA DOS 

SANTOS ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A PROJETO DE 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. Passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se 

pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, 

p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Alega a Parte Autora, em síntese, 

ser responsável pela unidade consumidora n.º 6/1080648-7, sendo que no 

dia 17/11/18 a rede elétrica que abastece sua unidade supostamente foi 

afetada por uma interrupção inesperada no fornecimento, o que teria 

perdurado 09 DIAS para restabelecimento, incorrendo, assim, em prejuízos 

de ordem moral. A reclamada alega que a interrupção não ocorreu na data 

informada, mas apenas em data anterior, sendo 08/07/09. Ocorre que a 

parte autora juntou uma lista de protocolos de atendimento e pedidos feitos 

à Reclamada. Ao reverso, os números de protocolos fornecidos em face 

das reclamações registradas não foram trazidos aos autos pela requerida 

para rebater os fatos alegados pela requerente. Diante das alegações 

resta, portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia 

elétrica se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo 

para o reparo excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é 

considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera 

a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia 

elétrica regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 

dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, mesmo que incontroversa a 

ocorrência de caso fortuito e a necessidade de realização do reparo, a 

demora de 09 dias para religação se mostrou excessiva e, portanto, resta 

demonstrada a falha na prestação do serviço. Reconhecida a falha na 

prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte recorrente, 

resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 
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psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço de 

energia pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela 

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, corrigido monetariamente pelo índice oficial 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples 

legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 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 no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA AFONSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000035-94.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA PAULA AFONSO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: E - CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - 

EPP PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de demanda na 

qual a parte reclamante postula indenização por danos morais alegando 

que sofreu transtornos e frustração com a inscrição de seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que não teria procedência 

junto à instituição de ensino requerida, requerendo a declaração de 

inexistência do débito e danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO A pretensão merece juízo de improcedência. A parte autora 

afirma que efetuou a matrícula no curso, mas não frequentou as aulas. 

Discorre que a requerente foi surpreendida com a informação de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito ao ter seu crédito negado, 

afirmando que tal situação lhe causou diversos transtornos e prejuízos 

imateriais. No entanto, a reclamada demonstra que o pedido de 

trancamento do curso ocorreu apenas em 17/09/13, o que foi prontamente 

atendido, mas as parcelas vencidas até aquele período são devidas. Como 

se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção 

da efetivação do prejuízo. É imprescindível que se traga prova cabal do 

fato alegado, como declinado acima, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, a efeito de restarem dúvidas sobre a ocorrência ou 

não dos prejuízos sofridos pela parte reclamante, inexistindo prova nos 

autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não há razão, portanto, 

para o deferimento da pretensão indenizatória. Neste sentido: AÇÃO DE 

COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - ABANDONO DO CURSO 

SEM O DEVIDO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - PREVISÃO 

CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - 

MENSALIDADES ESCOLARES -- NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO O 

simples abandono do curso sem o devido cancelamento da matrícula não 

desobriga do pagamento das mensalidades. Em sendo contrato de 

prestação de serviço educacional, tendo o educador cumprido sua parte, 

colocando à disposição do aluno o serviço contratado, cumpre a sua 

obrigação contratual, pelo que deve ser pago.(Processo: AC 

10024122474240001 MG Relator(a):Batista de Abreu Julgamento: 

29/05/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL 

Publicação: 11/06/2014) E ainda: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENSINO. DESISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO RÉ. 

SOLICITAÇÃO POR ESCRITO E PROTOCOLO, FORMA PREVISTA NO 

CONTRATO AJUSTADO ENTRE AS PARTES. VALORES DEVIDOS PELO 

AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTATO DA AUTORA COM A 

RÉ PARA CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

LEGÍTIMA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.A rescisão contratual foi 

postulada pela autora, de forma unilateral. Incumbia-lhe comprovar o 

requerimento formal de desistência do curso junto à instituição ré, nos 

termos da cláusula 7ª, III e § 5º, do contrato celebrado entre as partes. 

Prova que não foi produzida nos autos. Afirma a autora solicitar o 

cancelamento por telefone, restando desatendido o avençado entre as 

partes. Improcedência do pedido da autora e procedência do 

contrapedido, posto que devidos os valores das mensalidades. No caso 

dos autos, inexistente abusividade para ensejar desconstituição do débito. 

Condenada autora ao pagamento das mensalidades de fl. 12, atualizadas 

mensalmente pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de 

1% ao mês a partir da apresentação do contrapedido. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005289541, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

22/05/2015). Improcedente, portanto, o pedido para condenação em danos 

morais. No que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada de condenação da Reclamante do débito pendente, razão 

assiste à parte reclamada, uma vez verificado no caso em tela que a parte 

reclamante permanece em débito de três parcelas inadimplidas de R$ 

180,00 (cento e oitenta reais) cada uma, débito a ser atualizado. III – 

Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial promovido por 

ANA PAULA AFONSO DE OLIVEIRA em desfavor de E - CUIABA 

SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos. 

Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais), devidamente corrigido pelo IGP-M (FGV) a partir do 

vencimento e com juros de 1% ao mês a partir da apresentação da 

contestação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9 . 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. Nova Xavantina, 25 de julho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 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: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, 

Marcos Vinicius Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus 

Silverio - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO apresentar contrarrazões

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 intimado o advogado 

da parte autora para com base no artigo 334 § 3º do Código de Processo 

Cívil , intimar as partes autoras para comparecerem a audiência designada 

para o dia 28/08/2018 às 18h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 904-95.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ghirghi, Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT, Marileize 

Carvalho Albuquerque - OAB:OAB/SP 226846

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85807 Nr: 389-40.2018.811.0044

 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: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 138-22.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88263 Nr: 1611-43.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Souza de Araújo

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79034 Nr: 1774-57.2017.811.0044

 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: Valdecir Teixeira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65904 Nr: 3088-09.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRdSS, PLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73408 Nr: 2941-46.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerinda Nunes Menegat - ME, Almerinda 

Nunes Menegat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 1608-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 1605-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Sousa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 87865 Nr: 1396-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenis da Costa

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 86949 Nr: 917-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denivaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 86161 Nr: 518-45.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fatima Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 374-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Filho Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magazine Luiza S/A Luiza Cred

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 84728 Nr: 4544-23.2017.811.0044

 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: Cintia Rodrigues Dias Mauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 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 e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 84606 Nr: 4498-34.2017.811.0044

 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: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 82895 Nr: 3734-48.2017.811.0044

 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: Francisco Xavier de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 1554-93.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Rodrigues de Moraes, Eliane Oleinik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José André Nunci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA IUNG DE LIMA - 

OAB:9413/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 
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com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69245 Nr: 1357-41.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS, AVdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32935 Nr: 1173-27.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27549 Nr: 540-84.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 1393-20.2015.811.0044

 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): Ricardo Castro Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 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 ao setor de expedição de documentos para expedir carta 

precatória de citação.

Outrossim, providencie a parte autoa, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

preparo da carta precatória de citação da requerida, a ser expedida para 

Comarca de CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 2043-96.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o complemento da diligência de 

fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75287 Nr: 51-03.2017.811.0044

 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: Silvia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca do 

laudo pericial juntado nos autos de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 81393 Nr: 2994-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Klement Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados de fls. 17/18.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 88964 Nr: 2001-13.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aadriane Iolanda Lerner Kumm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 32690 Nr: 930-83.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arizona José Signor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Oliveira Vianna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 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 manifestar no 

prazo de 10 (dez), acerca dos documentos de fls. 61/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30380 Nr: 819-36.2011.811.0044

 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: Valdecy Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:8494-A/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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 82572 Nr: 3596-81.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administração Pública, Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 3974-37.2017.811.0044

 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: Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO REHDER CESAR - 

OAB:220833/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341/SP, Sergio Rodrigues Russo Vieira - 

OAB:24.143

 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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 86677 Nr: 754-94.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Luiz da Silveira, Silvia Maria da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 1394-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Marlene Kasper

 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:

 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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 87884 Nr: 1406-14.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Rodrigues Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 87933 Nr: 1436-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Mota Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57598 Nr: 2834-70.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Clementina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16826 Nr: 908-35.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66475 Nr: 233-23.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 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 15(quinze) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 3058-03.2017.811.0044

 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: Edney Messias de Paula, Leontina Messias dos Santos, 

Vera Lucia Rodrigues Messias da Silva, Kelli Rodrigues Messias, Lenir 

Rodrigues Messias, Raquel Rodrigues Messias, José Roberto Rodrigues 

Messias, Joaquim Messias de Paula, Luciano Rodrigues Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Messias de Paula, Espólio de Geraldo 

Messias de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da devolução 

da Carta Precatória da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-67.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE FAGGION CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANUELA DE ALMEIDA BARCELLOS OAB - RS102913 (ADVOGADO)

ADRIANA PAIM DE ALMEIDA OAB - RS84775 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida dos termos da r. sentença do ID nº 11805808.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83505 Nr: 1230-35.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDINEI MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conceder a 

guarda definitiva de VANDERLEI MARQUES DO AMARAL ao requerente 

EDINEI MARQUES DO AMARAL.Extingo o feito, com fundamento no artigo 

487, inciso I do CPC.Sem custas, por serem beneficiários da assistência 

judiciária gratuita.Considerando que foi nomeado advogado dativo na 

pessoa do Dr. José Francisco Pascoalão, OAB/MT nº16500-B, condeno, o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do procurador nomeado, no montante que arbitro em 4 (quatro) 

URH’s, nos termos do item 7, subitem 7.1 da Tabela XI da OAB/MT. 

Expeça-se termo de guarda definitiva em favor dos requerentes.Ciência 

ao Ministério Público.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 24 de julho de 2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76921 Nr: 603-65.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 603-65.2016.811.0023 (Código 76921)

Vistos.

DEFIRO o pedido, proceda-se bloqueio do veículo via RENAJUD.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Sorriso-MT para penhora, 

avaliação e remoção do bem, devendo ser entregue ao representante do 

Exequente.

Intime-se o Exequente para promover a retirada, distribuição e pagamento 

das diligências no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 3025-47.2015.811.0023

 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: MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3025-47.2015.811.0023 (Código 75116)

Vistos.

Considerando que foi nomeado advogado dativo na pessoa do Dr. Nilson 

Allan Rodrigues Portela, OAB/MT nº17562, condeno, o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador 

nomeado, no montante que arbitro em 2 (duas) URH’s, nos termos do item 

24, subitem 24.1 da Tabela XI da OAB/MT.

 INDEFIRO o pedido de transferência da motocicleta porque ausente da 

inicial, devendo ser formalizado em autos próprios via alvará judicial, 

devendo a parte Autora juntar comprovantes de pagamento do DPVAT e 

IPVA.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Expeça-se certidão de honorários em favor do causídico.

Após, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de julho de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 474 de 678



 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81593 Nr: 3490-22.2016.811.0023

 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: ALICE DE OLIVEIRA

 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:

 ALICE DE OLIVEIRA ajuizou Ação de Aposentadoria por Idade, contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 

que sempre trabalhou nas lides rurais, possuindo os requisitos para 

aposentadoria por idade.Requer a procedência do pedido inicial para o fim 

de concessão da aposentadoria rural por idade a partir do indeferimento 

do requerimento administrativo, com correção monetária e juros 

legais.Juntou documentos às fls. 24/45.Formada a angularidade da relação 

processual, o requerido contestou tempestivamente a ação aduzindo, em 

síntese, que a autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade 

rural (fls. 48/51). Impugnação a contestação às fls. 54/58.Saneado o 

processo às fl. 59.Durante a instrução processual, foi colhido o 

depoimento das testemunhas Elizabete Correia Bessa Bernardo e Lourival 

Alves de Sousa (fls. 66/68).Relatei. Fundamento e Decido.

Com relação à idade mínima, temos que a parte autora juntou documento 

que indica nascimento em 03/11/1961, logo, tinha na época do protocolo 

da ação, idade superior a 55 anos, conforme comprovam os documentos 

de identificação juntados aos autos (fl. 26) –, daí restando atendido o 

requisito etário acima mencionado.De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 

143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima para 

aposentadoria rural por idade é de 60 anos para o homem e 55 anos para 

a mulher, requisito em que se insere a autora.Com relação à carência, o 

art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11.Inobstante, não 

restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses idêntico à carência exigida para o benefício – carência esta que, no 

seu caso, levando em consideração que completou 55 (cinquenta e cinco) 

anos em 2016, era de 180 (cento e oitenta) meses, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91.

No caso em exame, como início de prova material, a que se refere o art. 

55, § 3º, da Lei 8.213/91, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus 

de apresentar início razoável de prova material contemporâneo ao período 

de carência exigido para a concessão do benefício, tal como exige a lei de 

regência (§3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91) e a jurisprudência sobre a 

matéria.Ressalto que a ínfima documentação apresentada, consistente em 

notas fiscais e documentos (fls. 35/45), em nome de terceiros, não são 

suficientes para caracterizar o início de prova material, considerando que 

não comprovam o regime de economia familiar, ainda de que de forma 

descontinua.Além disso, a parte autora juntou Escritura Pública 

Declaratória (fl. 31), como subterfúgio para comprovar uma qualidade rural 

que não possui, usando notas fiscais e documentos de terceiros para 

provar sua condição de rurícola.Por fim, a parte autora não trouxe aos 

autos se quer uma nota fiscal em seu nome.Diante da insuficiência de 

razoáveis elementos materiais, a prova oral, por si, não autoriza a 

concessão do benefício (Súmulas 27 deste Tribunal e 149 do STJ), impõe 

o indeferimento.Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. REQUISITOS DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL 

AMPLAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício da aposentadoria rural por 

idade é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador 

rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, por meio de 

prova material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental, na forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91, bem como a idade 

superior a 60 (sessenta) anos para homem e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulher. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. A 

jurisprudência não tem aceitado como início razoável de prova material, a 

que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, documentos, tais como: 

certidão da Justiça Eleitoral, eis que retificável a qualquer tempo; carteira 

de filiação ao sindicato rural, sem comprovantes de recolhimento de 

contribuições sindicais; documentos públicos em nome da parte autora, 

consignando outras profissões e não a de rurícola; prontuário médico, que 

possui natureza meramente declaratória; certidão de nascimento da parte 

autora, com a informação de ter nascido em zona rural, dentre outros. 3. 

Como início de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/91, a autora juntou certidão de casamento, na qual o cônjuge foi 

qualificado como lavrador. No caso, contudo, a referida documentação 

não pode ser aproveitada, tendo em vista que o INSS trouxe aos autos 

CNIS em nome do marido da autora, constando vínculo urbano por longo 

período, que inclusive adentra o período de carência a ser considerado no 

caso, descaracterizando a condição de trabalhador rural que a lei quis 

amparar. 4. Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para o 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural (Súmula 

27 deste Tribunal). 5. O STJ já firmou entendimento no sentido de que "A 

matéria dos autos não comporta maiores discussões, ante o entendimento 

predominante no sentido de que, na ausência de início de prova material a 

corroborar depoimentos testemunhais, não há como reconhecer o direito 

da parte autora à concessão da aposentadoria por idade, incidindo, à 

espécie, o óbice do verbete sumular 149/STJ". (AR 2043/SP, Relator 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 1º.2.2010). 6. Não comprovada a 

qualidade de trabalhador rural, por início de prova material corroborada por 

prova testemunhal, mantém-se a sentença que julgou improcedente o 

pedido de aposentadoria por idade rural, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos previstos na Lei 8.213/91 para a obtenção 

do benefício pleiteado na inicial. 7. Apelação a qual se nega provimento”. 

(TRF – 1ª Região, AC 0047004-62.2013.4.01.9199 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.187 de 12/03/2014)Desta feita, não logrou êxito a autora de 

demonstrar os requisitos do efetivo exercício da atividade rural em regime 

de economia familiar no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, não fazendo jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 1923-92.2012.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDS, DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDA, EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1923-92.2012.811.0023 (Código 61984)

Trata-se de Ação de Adoção c/c Pedido de Destituição de Poder Familiar 

proposta por ESMAEL FRANCISCO DOS SANTOS e DORALICE DUTRA em 

face de EDVALDO ALVES PEREIRA e FRANCINETE SILVA DE ARAÚJO, 

em vista da criança D. de A. P..

Estudo social (fls.64/69).

Parecer favorável do Ministério Público pela guarda provisória em favor 

dos Requerentes (fls.71/73).

Decisão concedendo a guarda provisória em favor dos Autores 

(fls.74/76), termo de guarda (fls.77).

Citados (fls.79) os requeridos apresentaram contestação (fls.83/95).

Audiência prévia (fls.136).

Estudo social requeridos (fls.153).

Houve renúncia dos procuradores dos Requeridos, nomeada assistência 

pela Defensoria Pública (fl.188).

Intimada pessoalmente a Requerida para comparecer ao Núcleo da 

Defensoria Pública caiu inerte.

Realizado estudo social com os Requerentes (fls.197/210).

Realizado estudo social com os Requeridos (fls.216/219).

Intimados pessoalmente os Requeridos (fls.214), caíram inertes (fls.215).

Diante do exposto, determino:

i) Intime-se os Requerentes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) 
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dias;

 ii) Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação no prazo de 

10 (dez) dias.

Por fim, voltem conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. – processo meta II – CNJ.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de julho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38225 Nr: 1451-96.2009.811.0023

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERES ALCEU SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de VANDERES ALCEU SOARES PIRES.No decorrer do 

procedimento, a parte exequente renunciou ao crédito, conforme petição 

de fl. 121.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, o exequente 

renunciou ao crédito. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, IV, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:IV - o exequente renunciar ao 

crédito;”Ante o exposto, havendo a desistência ao crédito, declaro extinta 

a execução, com fulcro no artigo 924, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85582 Nr: 2592-72.2017.811.0023

 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: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA c/c REPARAÇÃO DE DANOS (MORAL E 

MATERIAL) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por JANOR 

ANTONIO BURATTO em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.Às fl. 64 

adveio a informação de acordo entre as partes.Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil.Na mesma oportunidade 

DETERMINO:Diante do principio da causalidade, condeno a Requerida ao 

pagamento das custas processuais porque se trata de grande 

conglomerado financeiro e detém capacidade financeira, além do mais, 

sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita não pode receber 

valores aos quais não detém direito, tão pouco transacionar custas e 

despesas judiciais em nome do Poder Judiciário, desta forma se trata de 

parte inválida do acordo, assim:I - remetam-se ao cartório distribuidor para 

cálculo das custas e despesas processuais;II - intime-se a parte requerida 

para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação 

no distribuidor e expedição de certidão de dívida ativa e 

protesto.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71731 Nr: 810-98.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADO, YVADO, AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACI LIMA DE ANDRADE - 

OAB:7.280/MA

 (Código 71731)Trata-se de Execução de Alimentos proposta por H. A. de 

O. e Y. V. A. de O., representados por ANDRÉIA ALVES DE OLIVEIRA em 

face do SANDRO SCHAVES OLIVEIRA.A Exequente pugna pela 

decretação da prisão civil do Executado (fls.70/71).O Ministério Público 

manifestou-se contrariamente, diante dos pagamentos parciais realizados, 

bem como, pelo aditamento do pedido (fls.78-79).Os Exequentes 

asseveraram que o valor não foi depositado (fls.38/42).O Executado foi 

novamente intimado em 30/08/2016 (fls.56), apresentando manifestação e 

novos comprovantes de depósito (fls.62/63).A parte Exequente informa 

que existem valores em atraso (fls.70).Considerando a discussão das 

partes, havendo depósitos diretos entre conta correntes, determino a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que apresente cópia dos 

extratos de conta corrente e conta poupança das partes envolvidas no 

feito.Oficie-se o Banco do Brasil S/A para que apresente cópias dos 

seguintes extratos, no prazo de 15 (quinze) dias:i) conta corrente 

nº6447-5, agência nº2419-8 do Executado SANDRO CHAVES OLIVEIRA, 

CPF nº905.561.271-53, referente ao período de março/2015 até 

julho/2018;ii) conta poupança nº6373-8, agência nº5916-1 dos 

Exequentes ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº940.384.571-68, no 

período de março/2015 a julho/2018;iii) conta corrente nº6373-8, agência 

nº5916-1 dos Exequentes ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA, CPF 

nº940.384.571-68, no período de março/2015 a julho/2018;iv) conta 

poupança nº610.006.373-9, agência nº5916-1 dos Exequentes ANDREIA 

ALVES DE OLIVEIRA, CPF nº940.384.571-68, no período de março/2015 a 

julho/2018Intimem-se.Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 24 de julho de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 1939-07.2016.811.0023

 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: PHDLS, MIRIAN MORAIS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde 

a data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção 

monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme 

Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 

148 do STJ. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentenç1.Nome do Segurado: PEDRO HENRIQUE DA LUZ 

SANTOS; 2.Benefício concedido: Amparo social ao deficie3.Data do início 

do benefício: A partir do requerimento administrativo (29/01/2013, fl. 

15);4.Renda mensal inicial: um salário míniExtingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70538 Nr: 8-03.2015.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRR, MDS, DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, estando preenchidos os requisitos objetivos e 

subjetivos do art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder aos requerentes CRISTIANE 

REBELATTO ROSSETTI e DIRCEU CARLOS ROSSETTI a adoção da criança 

M. dos S. que se chamará M R R.Expeça-se imediatamente o mandado 
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para inscrição no registro civil de Peixoto de Azevedo, cancelando-se o 

registro original nº06528401552013100108073002982716 (fls.351) , 

lavrando-se outro com o nome dos requerentes como pais da menor: 

CRISTIANE REBELATTO ROSSETTI e DIRCEU CARLOS ROSSETTI, e os 

nomes de seus respectivos ascendentes como avós da menor (paternos: 

DORALINO ROSSETTI e JANDIRA ANGONESE ROSSETTI; maternos: LUCIR 

JUVENIL REBELATTO e LEDA FÁTIMA REBELATTO), fazendo-se constar, 

ainda, o nome do menor como sendo M R R.O cartório destinatário da 

ordem acima deverá ser recomendado de que nenhuma referência pode 

ser feita em relação à natureza deste ato, assim como que este é 

inteiramente gratuito, como disciplina a Lei, ou seja, nenhuma alusão à 

filiação anterior (biológico) poderá constar do referido registro, a teor do 

que dispõe o artigo 47, §4º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Sem custas nos 

termos do artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90.Observe-se o sigilo inerente 

à causa.Ciência ao Ministério Público.Junte-se cópia da certidão de 

nascimento e após arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.Peixoto 

de Azevedo/MT, 24 de julho de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60697 Nr: 521-73.2012.811.0023

 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: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA

 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:

 Com fundamento no RE 631240, em que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, com a característica de repercussão geral, a necessidade de 

prévio requerimento administrativo para o ajuizamento das ações que 

visam à concessão do benefício previdenciário, estabelecendo as regras 

de transição, nos casos de processo em trâmite, determino a suspensão 

do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora ingresse 

com o respectivo pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65115 Nr: 2374-83.2013.811.0023

 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: CONSTANTINA PEREIRA DA SILVA MACHADO

 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:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 107, vez que concordância por 

parte do exequente, conforme manifestação de fl. 111.

2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV -, nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89334 Nr: 915-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ALEANDRO SILVA 

SOUSA.No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter 

mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil (fl. 39).Relatei. 

DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 39, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 3284-13.2013.811.0023

 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: ISABEL SMIALOVSKI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 83/V, vez que concordância por 

parte do executado, conforme manifestação de fl. 89.2. Expeça-se o 

competente Requisitório de Pequeno Valor – RPV -, nos termos da 

Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as 

cautelas de estilo, requisitando o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. 

Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a 

parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76444 Nr: 259-84.2016.811.0023

 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: HILDA LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38878 Nr: 2073-78.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258/A-MT

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ANTÔNIO DA SILVA 

SANTOS em face do BANCO DO BRASIL.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 
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débito perquirido, conforme petição de fl. 384.

É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81196 Nr: 3207-96.2016.811.0023

 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: LUIZ MEDEIROS 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:

 Trata-se de AMPARO SOCIAL À PESSOA DEFICIENTE proposta por LUIZ 

MEDEIROS DOS SANTOS em face de INSS.No decorrer do procedimento, a 

parte autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 53).Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 

53, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 

98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de 

Azevedo/MT, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77182 Nr: 792-43.2016.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Considerando o retorno dos autos, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28008 Nr: 2317-12.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ITAMAR DIAS, MARILZA SOBRINHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de qualquer recurso contra a sentença de fl. 279, 

certifique-se o trânsito em julgado.Após, ARQUIVEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 3112-66.2016.811.0023

 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: MARIA ONEIDE ARAUJO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inobstante, não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, 

em número de meses idêntico à carência exigida para o benefício – 

carência esta que, no seu caso, levando em consideração que completou 

55 (cinquenta e cinco) anos em 2014, era de 180 (cento e oitenta) meses, 

segundo a tabela de transição do art. 142 da Lei 8.213/91.No caso em 

exame, como início de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de 

apresentar início razoável de prova material contemporâneo ao período de 

carência exigido para a concessão do benefício, tal como exige a lei de 

regência (§3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91) e a jurisprudência sobre a 

matéria.Ressalto que a ínfima documentação apresentada, consistente em 

notas fiscais e documentos (fls. 11/29), em nome de terceiros, não são 

suficientes para caracterizar o início de prova material, considerando que 

não comprovam o regime de economia familiar, ainda de que de forma 

descontinua.Além disso, a parte autora juntou aos autos notas fiscais em 

nome de terceiro, como subterfúgio para comprovar uma qualidade rural 

que não possui. A parte autora não trouxe se quer uma nota fiscal em seu 

nome aos autos, nem pra disfarçar o pedido de aposentadoria rural.Por 

fim, ficou demonstrado que se trata de uma aventura processual, pois até 

o endereço constante nos autos informa o domicilio da parte autora na 

zona urbana.Diante da insuficiência de razoáveis elementos materiais, a 

prova oral, por si, não autoriza a concessão do benefício (Súmulas 27 

deste Tribunal e 149 do STJ), impõe o indeferimento.DispositivoAnte o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79264 Nr: 2002-32.2016.811.0023

 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: ELIANA CRISTINA ANTUNES

 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:

 Todavia, no caso, a qualidade de segurada especial não foi 

comprovada.Com efeito, observa-se, nos autos, a inexistência de provas 

que afirmem a sua qualidade de segurada especial, pois a prova material 

não comprova a qualidade de segurado especial durante ao período de 

carência.Além disso, o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS – 

Cadastro Nacional de Informações Social em nome do esposo da 

requerente (fl. 42/43), constando vínculo urbano por longo período, que 

inclusive adentra o período de carência a ser considerado no caso, 

descaracterizando a condição de trabalhadora rural da 

requerente.Portanto, no caso concreto, a instrução demonstrou que a 

parte autora não exerceu o trabalho rural, na forma de regime de 

economia familiar, no período disposto na legislação previdenciária, não 

fazendo jus ao benefício pleiteado.DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 1554-25.2017.811.0023

 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: DEUZIMAR NAIVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEUZAMAR FERREIRA 

NUNES - OAB:22222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inobstante, não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, 

em número de meses idêntico à carência exigida para o benefício – 

carência esta que, no seu caso, levando em consideração que completou 

55 (cinquenta e cinco) anos em 2014, era de 180 (cento e oitenta) meses, 

segundo a tabela de transição do art. 142 da Lei 8.213/91.No caso em 

exame, como início de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de 

apresentar início razoável de prova material contemporâneo ao período de 

carência exigido para a concessão do benefício, tal como exige a lei de 

regência (§3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91) e a jurisprudência sobre a 

matéria.Ressalto que a ínfima documentação apresentada, consistente em 

notas fiscais e documentos (fls. 11/29), em nome de terceiros, não são 

suficientes para caracterizar o início de prova material, considerando que 

não comprovam o regime de economia familiar, ainda de que de forma 

descontinua.Além disso, a parte autora juntou aos autos notas fiscais em 

nome de terceiro, como subterfúgio para comprovar uma qualidade rural 

que não possui. A parte autora não trouxe se quer uma nota fiscal em seu 

nome aos autos, nem pra disfarçar o pedido de aposentadoria rural.Por 

fim, ficou demonstrado que se trata de uma aventura processual, pois até 

o endereço constante nos autos informa o domicilio da parte autora na 

zona urbana.Diante da insuficiência de razoáveis elementos materiais, a 

prova oral, por si, não autoriza a concessão do benefício (Súmulas 27 

deste Tribunal e 149 do STJ), impõe o indeferimento.DispositivoAnte o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 1089-16.2017.811.0023

 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: MARINO BALTAZAR NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora completou, em 06/01/1953, 60 (sessenta) anos de idade – 

conforme comprovam os documentos de identificação juntados aos autos 

(fl. 19) –, daí restando atendido o requisito etário acima 

mencionado.Inobstante, não restou comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural, em número de meses idêntico à carência exigida para o 

benefício – carência esta que, no seu caso, levando em consideração que 

completou 60 (sessenta anos) anos em 2016, era de 180 (cento e oitenta) 

meses, segundo a tabela de transição do art. 142 da Lei 8.213/91.No caso 

em exame, como início de prova material, a que se refere o art. 55, § 3º, 

da Lei 8.213/91, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de 

apresentar início razoável de prova material contemporâneo ao período de 

carência exigido para a concessão do benefício, tal como exige a lei de 

regência (§3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91) e a jurisprudência sobre a 

matéria.Ressalto que não há qualquer documentação suficiente para 

caracterizar o início de prova material, considerando que não comprovam 

o regime de economia familiar, ainda de que de forma descontinua.Além 

disso, o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Social em nome do requerente (fls. 32/42), constando vínculo 

urbano por longo período, que inclusive adentra o período de carência a 

ser considerado no caso, descaracterizando a condição de trabalhadora 

rural do requerente.Por fim, o endereço do requerente é na zona urbana, 

descaracterizando o regime de economia familiar.DispositivoAnte o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 2643-20.2016.811.0023

 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: GEZIEL SANTIAGO DE CASTRO

 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:

 DispositivoAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: GEZIEL SANTIAGO DE 

CASTRO;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 06/06/2016 (fl. 27);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.Sobre as prestações em atraso, nos termos do 

julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou 

os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 

5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou 

em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação 

estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa 

referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), 

desde a data do inadimplemento de cada parcela.Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme 

Súmula 111 do STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 

496 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83701 Nr: 1344-71.2017.811.0023

 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: APRIGIO PINTO DE OLIVEIRA

 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:

 No caso em exame, como início de prova material, a que se refere o art. 

55, § 3º, da Lei 8.213/91, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus 

de apresentar início razoável de prova material contemporâneo ao período 

de carência exigido para a concessão do benefício, tal como exige a lei de 

regência (§3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91) e a jurisprudência sobre a 

matéria.Além disso, o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS – Cadastro 

Nacional de Informações Social em nome do requerente (fls. 65/67), 

constando vínculo urbano por longo período, que inclusive adentra o 

período de carência a ser considerado no caso, descaracterizando a 

condição de trabalhadora rural do requerente.Desta feita, não logrou êxito 

a autora de demonstrar os requisitos do efetivo exercício da atividade 

rural em regime de economia familiar no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, não fazendo jus ao beneficio 

pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71112 Nr: 385-71.2015.811.0023

 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: JACO ANDRADE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 1468-54.2017.811.0023

 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: JOSE RIBAMAR DE SOUZA CASTRO

 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:

 .Ressalto que a ínfima documentação apresentada, consistente em notas 

fiscais e documentos (fls. 33/54), emitidas e formuladas próximo do 

ajuizamento da ação, sendo insuficientes para caracterizar o início de 

prova material, considerando que não comprovam o regime de economia 

familiar, ainda de que de forma descontinua.Por fim, como meio de utilizar 

qualidade rural de terceiro, faz uma escritura pública declaratória (fl. 

34/35), documento unilateral, para forçadamente comprovar que é rurícola. 

Diante da insuficiência de razoáveis elementos materiais, a prova oral, por 

si, não autoriza a concessão do benefício (Súmulas 27 deste Tribunal e 

149 do STJ), impõe o indeferimento. que inclusive adentra o período de 

carência a ser considerado no caso, descaracterizando a condição de 

trabalhador rural que a lei quis amparar. 4. Não é admissível prova 

exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de tempo de exercício 

de atividade urbana e rural (Súmula 27 deste Tribunal). Desta feita, não 

logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do efetivo exercício da 

atividade rural em regime de economia familiar no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, não fazendo jus ao beneficio 

pleiteado.Dispositivo:Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, 

deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85265 Nr: 2368-37.2017.811.0023

 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: JOAO DE DEUS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, 

deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 338-97.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-B

 1. Considerando as determinações da sentença e acórdão, intime-se a 

parte requerida para o recolhimento das custas e despesas processuais 

(fl. 118), no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição na divida ativa e 

protesto;2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82703 Nr: 669-11.2017.811.0023

 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: JONAS RODRIGUES CANTANHEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Além disso, o INSS trouxe aos autos o extrato do CNIS – Cadastro 

Nacional de Informações Social em nome da esposa requerente e do 

próprio requerente (fls. 32/34), constando vínculo urbano por longo 

período, que inclusive adentra o período de carência a ser considerado no 

caso, descaracterizando a condição de trabalhadora rural do 

requerente.Diante da insuficiência de razoáveis elementos materiais, a 

prova oral, por si, não autoriza a concessão do benefício (Súmulas 27 

deste Tribunal e 149 do STJ), impõe o indeferimento3. Como início de prova 

material, a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, a autora juntou 

certidão de casamento, na qual o cônjuge foi qualificado como lavrador. 

No caso, contudo, a referida documentação não pode ser aproveitada, 

tendo em vista que o INSS trouxe aos autos CNIS em nome do marido da 

autora, constando vínculo urbano por longo período, que inclusive adentra 

o período de carência a ser considerado no caso, descaracterizando a 

condição de trabalhador rural que a lei quis amparar. 4. Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural (Súmula 27 deste Tribunal). )Desta 

feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do efetivo 

exercício da atividade rural em regime de economia familiar no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo jus ao 

beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66448 Nr: 362-62.2014.811.0023

 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: NILZA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partindo dessas premissas, é de se notar nos autos que, com a 

realização do Laudo Pericial apresentado por profissional habilitado 

informa que a incapacidade parcial da requerente, consoante se observa 

às fls. 76/79.1. Deficiência física sim, pela visão monocular, mental não é 

doença incapacitante não, e lesão sim, amaurose direita;3. Não, trata-se 
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de doença não incapacitante;4. Não há incapacidade;5. Não, trata-se de 

doença adquirida porém não é incapacitante;9. Não. Prejudicado, porém 

não há incapacidade.Neste sentido, segundo a Lei Orgânica de 

Assistência Social- LOAS, em seu art. 20, § 2º dispõe: “§ 2o Para efeito 

de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas”.Partindo dessas 

premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia 

médica e estudo social, que a doença do requerente não o impede de 

exercer, futuramente, atividade remunerada que garanta a sua 

subsistência, pois conforme descreve o laudo pericial a doença 

encontra-se estabilizada com o uso de medicamentos.Deste modo, não há, 

nos autos, comprovação do atendimento de um dos requisitos exigidos 

pela Lei 8.742/93, qual seja: a incapacidade laboral. Como é sabido, o ônus 

da prova é daquele que alega e como não restou demonstrado a 

incapacidade, há que ser indeferido o pedido, impondo, assim, a 

improcedência do pedido.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.“Considerando a improcedência dos pedidos formulados 

pelo autor, consequentemente, REVOGO a decisão liminar deferida às fls. 

28/30”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL SILVA DINIZ (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 INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000433-08.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIEL SILVA DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade deADVOGADA DA AUTORA, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

11/09/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 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: 1000434-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000434-90.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO SALDANHA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do autor, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/08/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 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: 1000435-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000435-75.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GILVAN CARLOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO TV Senhor(a): 

ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogada do autor, nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 21/08/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO 

PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-10.2011.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL D CASA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINELIO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010005-10.2011.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.700,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COMERCIAL D CASA Parte Ré: EXECUTADO: AGOSTINELIO CARVALHO 

DOS SANTOS Senhor(a): JONNY RANGEL MOSHAGE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do exequente, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Tendo em vista que a 

parte executada, até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC. Contudo, 

consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU 

FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo. Assim, intime-se a 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. PEIXOTO DE AZEVEDO, 25 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: 1000123-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON AIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000123-02.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.212,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GILVAN ANTONIO DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: ALANDERSON 

AIRES DA SILVA Senhor(a): IRINEU PAIANO FILHO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 09/08/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 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: 1000433-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL SILVA DINIZ (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: 1000433-08.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIEL SILVA DINIZ 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 11/09/2018, 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, 24 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: 1000434-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000434-90.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO SALDANHA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

ANTONIO SALDANHA DA SILVA Endereço: Av Araguaia, n 96, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 13:20 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, 25 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES OAB - 014.049.101-58 (REPRESENTANTE)

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINO GALDINO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITELMAR CARLOS TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALEXANDRINA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

J. D. S. O. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação foi 

apresentada tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora 

para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 24 de julho de 2018. LIGIA 

MAGNA SILVA E MACHADO DOS REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - DILIGÊNCIA Intimo à parte requerente a fim de proceder o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( 

trinta e dois reais e doze centavos), conforme provimento do CGJ 

07/2017. No qual o campo: discriminação deve selecionar diligência e no 

campo: cedente deve selecionar Diretoria do Fórum Cível de Cuiabá com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMIR SANTOS DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Recolham-se as custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARCAL MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação foi apresentada dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro 

vista a parte autora para, querendo, apresentar impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Julho de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Substituta Assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:OAB/MT 88.34

 Atenda-se ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 5422-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Vita - OAB:GO 

28410

 Intime-se, pessoalmente, o executado e seu cônjuge/companheiro para 

que tome ciência de que os bens penhorados serão levados a hasta 

pública, ficando ciente que será considerado ato atentatório à Justiça a 

suscitação infundada de vício para prejudicar o leilão, sem prejuízo da 

responsabilidade por perda e danos e ao pagamento de multa a ser fixada 

em 20% do valor atualizado do bem, nos termos do §6º do art.903 do CPC 

.10) Deverá o leiloeiro adotar as providências previstas nos arts. 884 e 

886 do CPC.Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3444-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ailton Pereira da Silva, Silvana Gonçalves 

Azambuja, Weslaine Azambuja da Silva, Sania Azambuja da Silva, Wilter 

Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24329 Nr: 3602-41.2004.811.0013

 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: Geraldo da Silva Neves

 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:

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados à disposição da parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 4048-78.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercadi Transportes Rodoviários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Transportes Rodoviários Ltda, HELENA 

MARIA ALVES, GEAN CARLOS CARDOSO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolor Ribeiro Botelho Neto - 

OAB:10.339, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da devolução da 

correspondência de fls.239/240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 2241-42.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 8933-47.2017.811.0013

 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: JOAO MAIK PANTALIAO DOS SANTOS, LETICIA 

MARIANO DOS SANTOS, VANDELICIA MARIANO PANTALIAO, rafael 

lucas pantalião dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento da autora, redesigno 

audiência para a data de 17/10/2018 às 14hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133566 Nr: 716-15.2017.811.0013

 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: Ricardo Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Às partes para alegações finais

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152771 Nr: 9311-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO MANSO DE OLIVEIRA, Cpf: 

05496798124, Rg: 2479664-6, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

65996640450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 45,59 (Quarenta e cinco reais e cinquenta e nove 

centavos)

Resumo da Inicial: HORIANY LILIAN SOUZA, menor, nascida em 

19/09/2016, representada por sua mãe PATRÍCIA RODRIGUES SOUZA, 

PATRICIA RODRIGUES SOUZA, brasileira, solteira, do lar, RG nº 

21.132.127 SSP/MT e CPF/MF nº 038.524.971-32, residente e domiciliada 

na Avenida Francisco Filho, s/n, Distrito de Adrianópolis/MT, localizado em 

Vale de São Domingos/MT, pertencente à Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT com telefone (65) 99635-1407, com telefone (65) 99692-8468, 

por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que a presente subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Art. 911 do CPC em face de LEONARDO 

MANSO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, trabalha em serviços gerais na 

Fazenda Eunice (localizada perto de Vila Bela da Santíssima Trindade), RG 

n° 2479664-6 SSP/MT e CPF n° 054.967.981-24, podendo ser encontrado 

na Fazenda Eunice Airport, localizada em Vila Bela da Santíssima 

Trindade, MT (local onde se encontra o Aeroporto), telefone: (65)99664- 

0450, pelos motivos a seguir elencados:

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por Edital com prazo de vinte 

dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166149 Nr: 3217-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Hemenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE HEMENEGILDO DE SOUZA, Cpf: 

30466890125, 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: 04/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JOSE HEMENEGILDO 

DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU/

-T0U/2013-0, IPTU/2014-0, IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, IPTU/2017-0., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 426/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 414,37 - Valor Atualizado: R$ 414,37 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, 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 IV do 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. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 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. V – 

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 CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

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) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 
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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. VII – 

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 

Fazenda Pública, 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. Cumpra-se.

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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159237 Nr: 35-11.2018.811.0013

 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: Osvaldo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS BRITO, Cpf: 10977004880, 

Filiação: Maria José Trindade Brito, natural de Itabaianinha-SE, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: OSVALDO BARBOSA BATISTA, brasileiro, casado, 

construtor, portador da cédula de identidade RG nº 03100944 SSP/MT, e 

inscrito no CPF sob o nº. 318.501.381-68, nascido aos 23/09/1965 em 

Araruna – PR, residente e domiciliado na Rua José Pereira Santos, nº 119 

– Pontes e Lacerda – MT, por seus advogados constituídos, vem à 

presença de V. Exa. para propor REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS em 

desfavor de JOSÉ CARLOS BRITO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

109.770.048-80, natural de Itabaianinha-SE – filho de Maria José Trindade 

Brito, residente e domiciliado na Rua Nhumirim, 386 – Santana – São José 

dos Campos – CEP 12212-000, OU, Rua Lazaro Caetano da Costa, 80 – 

Conjunto Residencial Vila Leila – São José dos Campos – CEP 12212- 479 , 

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: Documento assinado 

digitalmente por: WANESSA MORAIS SANTOS:01073327108 Documento: 

159237 - Protocolado em: 05/01/2018 às 15:41:48 e assinado 

eletronicamente por: WANESSA MORAIS SANTOS:01073327108 

Autenticidade do documento: a6f2b7e1-76a9-42b4-a2d7-21ff6dc7ce30. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento ADVOCACIA - ALAN 

VITOR BRAGA & ASSOCIADOS ALAN VITOR BRAGA – OAB/MT 8443 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA – OAB/MT 11.048-B WANESSA 

MORAIS SANTOS – OAB/MT 19.453 Avenida Bom Jesus, n.1.598, Centro, 

Pontes e Lacerda MT, CEP 78.250-000 tel.65 3266-2683 I - DOS FATOS Em 

março de 2017, o requerente adquiriu um veiculo do reclamado, e pagou 

pelo bem o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme documentos 

anexos. O valor pactuado fora pago á vista em sua integralidade. Ocorre 

que, finda a negociação, o reclamado enviou pelos correios a 

documentação necessária para proceder a transferência de propriedade 

do veiculo. Assim, o reclamante pagou devidamente a guia, e estava 

organizando as demais documentações para dar entrada no processo de 

transferência junto ao DETRAN. No entanto, ao dirigir-se ao DETRAN, 

foi-lhe informado que o selo referente ao reconhecimento de firma do 

vendedor/requerido, seria falso. Sendo assim, impossível proceder com a 

transferência de propriedade do bem. Inconformado com a informação, 

entrou em contato com o reclamado. Mas este, apenas vem protelando a 

situação e não presta as devidas informações e nem sana tal impasse.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro os pedidos retro.Cite-se por edital com 

prazo de vinte dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 12279-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, WMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridíca 

-UNEMAT - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEDISON MAIDANA GOMES, Cpf: 

03180200170, Rg: 1698531-1, Filiação: Geraldo Gomes e Tereza Maidana 

Gomes, data de nascimento: 03/10/1989, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, arquivista/mecanico. 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: KAUA VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA MAIDANA, menor, 

nascido em 19.06.2007, representado por sua genitora THAYS OLIVEIRA 

DE SOUSA, brasileira, solteira, atendente, RG nº 1983414-4 SSP/MT e CPF 

nº 025.215.481-97, residente e domiciliada na Rua Oito, Quadra 07, casa 

nº 31, Residencial Florais, em Pontes e Lacerda/MT, com telefone nº (65) 

99917-1554 ou (65) 3266-2091, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que a 

presente subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL em face de WEDISON MAIDANA 

GOMES, brasileiro, demais dados ignorados, CPF nº 031.802.001-70, com 

endereço na Rua Bahia, nº 1032, Pontes e Lacerda, e de LEANDRO 

BARBOSA DE SOUSA, brasileiro, demais dados ignorados, residente e 

domiciliado na Rua Seis, Setor Seis, nº 3757, na cidade de Ariquemes/RO, 

com telefone (69) 99228-3179, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir 

aduzidos: 1. Dos fatos O autor foi registrado em nome do requerido 

Wedison Maidana Gomes. Documento: 158784 - Protocolado em: 

19/12/2017 às 11:10:05 e assinado eletrônicamente por: Ricardo Morari 

P e r e i r a : 0 1 1 0 4 3 4 7 1 4 8  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

c76a7f93-e925-4e65-9a26-19b90aefb46e. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

eletronicamente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Núcleo da Defensoria Pública em Pontes e Lacerda/MT Avenida Airton 

Senna, nº 1219, Bairro São José CEP 78250-000, tel./fax: (65) 3266-3983 

Porém, por ter dúvidas quanto a paternidade, sua guardião realizou exame 

de DNA que demonstrou não ser o Sr. Wedison pai biológico da 

demandante (anexo). Assim, como a genitora do autor manteve um 

relacionamento amoroso com o requerido Leandro Barbosa de Souza, na 

época da concepção, ela acredita que ele possa ser o pai do autor. 

Assim, resta o presente feito para realizar a investigação de paternidade e 

promover a devida correção do registro do autor.

Despacho/Decisão: Diante da revelia do réu Leandro Barbosa de Souza 

citado por edital nomeio como curador especial o NPJ UNEMAT.Quanto ao 

réu Wedison Maidana Gomes, defiro o pedido de citação por 
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edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165960 Nr: 3121-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Leal de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINDOMAR LEAL DE ALMEIDA, Cpf: 

01283424126, Rg: 1735405-6, data de nascimento: 08/11/1985, 

brasileiro(a), natural de Caramujo-MT, casado(a), conferente, Telefone 

9921.9034. 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: 03/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de LINDOMAR LEAL DE 

ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU/

-T0U/2013-0, IPTU/2014-0, IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, IPTU/2017-0., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 538/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 1.925,86 - Valor Atualizado: R$ 1.925,86 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, 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. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o 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. V – 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 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo 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 615-A 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) .VI – 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. VII – 

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 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159911 Nr: 393-73.2018.811.0013

 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: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO SANTOS TEIXEIRA, Filiação: 

Jéssica Batista Mudesto e Davi Luiz Teixeira, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 65996704310. 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: HELOISA GABRIELLI BATISTA TEIXEIRA, menor, 

nascida em 16.04.2013, representada pela coautora JESSICA BATISTA 

MUDESTO, brasileira, solteira, diarista, RG nº 1146218 SSP e CPF nº 

005.725.292-01, residente e domiciliada na Rua Afonso Martins de 

Almeida, nº 351, Bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, telefone 

(65) 99932-9901, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS em face de LUCIANO 

SANTOS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, pedreiro, demais dados 

desconhecidos, residente e domiciliada na Rua Projetada, nº 71, Bairro 

São Cristóvão, em Pontes e Lacerda/MT, CEP 78.250-000 , com telefone 

(65) 99670-4310, pelas razões de fato e de direito que a seguir passa a 

expender: 1. DOS FATOS A requerente e o requerido conviveram em 

regime de união estável por um período de 10 (dez) anos, iniciado o 

relacionamento em 2005 e terminado em 2015. Desta união tiveram uma 

filha, a menor, HELOISA GABRIELLI BATISTA TEIXEIRA, nascida em 

16.04.2013. Documento: 159911 - Protocolado em: 16/01/2018 às 13:03:22 

e assinado eletronicamente por: Ricardo Morari Pereira:01104347148 

Autenticidade do documento: de276c45-2b0f-448d-932e-c5c546e8b9ca. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Defensoria Pública de Pontes e Lacerda/MT 

Av. Airton Senna, nº 1219, Bairro São José Fone/Fax (65) 3266-3983 Em 

razão do fim do relacionamento, a autora requer seja reconhecida e 
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dissolvida a união estável que mantinha com o réu, seja determinada a 

guarda da infante, fixados os alimentos e que seja realizada a partilha dos 

bens do casal. 2. DO DIREITO 2.1 Da união estável Não se pode olvidar de 

que a família brasileira sofreu grandes modificações nas últimas décadas, 

culminando com o reconhecimento da união estável como família legítima 

após a Constituição Federal de 1988, eis que o legislador constitucional 

deu a oportunidade de muitas famílias constituídas à margem do direito, 

merecerem o mesmo respeito antes admitido apenas ao casamento. Assim 

dispõe a Magna Carta: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 3º Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ademais, a 

par das muitas divergências doutrinárias e jurisprudenciais antes 

existentes sobre o tema, o Novo Código Civil praticamente acolheu as 

posições mais sólidas e dominantes da jurisprudência e doutrina atuais, 

criando um capítulo próprio e específico ao tratamento e regulamentação 

da união estável, distinto do casamento, mas contando com a especial 

proteção do Estado que deve defendê-la, eis que de acordo com o 

comando constitucional tal proteção também deve ser estendida à 

organização familiar constituída pelos conviventes.

Despacho/Decisão: Cite-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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 12279-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, WMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridíca 

-UNEMAT - OAB:

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia; Expeça-se 

CARTA PRECATÓRIA

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 12279-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, WMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridíca 

-UNEMAT - OAB:

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 21 de Março de 2018, às 14:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o Dr. Fabio Ribas Terra, para que devolva o processo em cartório, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 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: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 3935-46.2011.811.0013

 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: Edson Jorge Nogueira Paixão, Regina Marina Neves de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Ambrósio Ribeiro - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:44698

 Defiro o requerido.

Ao executado para que se manifeste em 05 dias, sob o valor 

remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58139 Nr: 3704-53.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eugenio Grecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 
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OAB:11702/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 399-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Maria de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Júlia Nascimento, Espólio de Roque 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Ao Contador Judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55620 Nr: 1127-05.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Rodrigues de Souza-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora, sob pena de exztinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3150-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Nogueira Caserta, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - OAB:, IGOR 

GIRALDI FARIA - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Suspenda-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59760 Nr: 100-50.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o Requerido - Município de Pontes e Lacerda, na pesso de seu 

Procurador, para que devolva os autos em cartório no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63809 Nr: 4148-52.2011.811.0013

 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: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni, Nestor Soares de Sales, João Pacheco de Sales, 

Alaydes Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortea Antunes - 

OAB:MT/17.001, ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A, Carlos Eduardo 

Silva Souza - OAB:7216/MY, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 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 não merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 2760-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan - ME., Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Extraia-se fls198 e ss. e junte-se nos autos correspondentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 4002-74.2012.811.0013

 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: Luciano Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana 

de Rio ranco - Ccoperb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Ao embargado para contrarraz]oes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 3113-04.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Rosangela de Andrade Kelm - OAB:9639 -A

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63440 Nr: 3780-43.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Gomes de Amorim

 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: procurador Federal - OAB:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45898 Nr: 2533-32.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticínios Conquista Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Miguel Correa - 

OAB:9.762-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Ao Contador Judicial.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87402 Nr: 5109-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 67 e verso. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) 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” 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): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 602-86.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcerio Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos do processo nº. 602-86.2011.811.0013

Cód. nº. 60262

Vistos.

INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo encimado e inexistindo manifestação, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório com a finalidade de aguardar o pagamento das 

parcelas restantes.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 24 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166306 Nr: 3320-12.2018.811.0013

 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: Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Medeiros Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129526 Nr: 7966-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagnei Alves Cavalcante, Pedro Alves 

Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Consoante se extrai dos autos, o (a) requerido (a), uma vez regularmente 

citado (a), não apresentou embargos, tampouco procedeu ao pagamento 

da quantia exigida na peça inicial, dentro do prazo previsto no art. 701, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil. Assim, nesse contexto, DECLARO 

constituído de pleno direito os documentos sobre os quais se fundamenta 

a presente ação monitória como título executivo judicial.

REMETAM-SE os autos ao Cartório da Distribuição e Contadoria para que 

sejam procedidas às anotações e registros de estilo, cadastrando-se o 

presente feito como sendo execução de ação monitória. Logo após, 

EXTRAIA-SE mandado de intimação para que o devedor efetive, em Juízo, 

o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

em caso de não pagamento, ser acrescido no montante global exigido 

multa legal no valor equivalente a 10% e honorários de advogado no 

patamar de 10%, bem como extração de mandado de penhora e avaliação, 

consoante dicção do art. 523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

A escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, deverá 

consignar as circunstâncias previstas no art. 523, §§ 2.º e 3.º do Código 

de Processo Civil.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162047 Nr: 1343-82.2018.811.0013

 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: Ari Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodriguês de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A

 Vistos.

 Em razão da reconvenção ofertada no bojo da contestação, INTIME-SE o 

réu, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 

1.028, §6º, da CNGC, sob pena de não ser prejudicada a análise acerca 

do pleito deduzido.

Após, PROMOVA-SE a secretaria nos termos dos arts. 1.222 da CNGC e 

seguintes.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114218 Nr: 1664-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zequias Andrade Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Celso Benicio Júnior 

- OAB:131.896-SP, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Vistos.

Consoante se extrai dos autos, o (a) requerido (a), uma vez regularmente 

citado (a), não apresentou embargos, tampouco procedeu ao pagamento 

da quantia exigida na peça inicial, dentro do prazo previsto no art. 701, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil. Assim, nesse contexto, DECLARO 

constituído de pleno direito os documentos sobre os quais se fundamenta 

a presente ação monitória como título executivo judicial.

REMETAM-SE os autos ao Cartório da Distribuição e Contadoria para que 

sejam procedidas às anotações e registros de estilo, cadastrando-se o 

presente feito como sendo execução de ação monitória. Logo após, 

EXTRAIA-SE mandado de intimação para que o devedor efetive, em Juízo, 

o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

em caso de não pagamento, ser acrescido no montante global exigido 

multa legal no valor equivalente a 10% e honorários de advogado no 

patamar de 10%, bem como extração de mandado de penhora e avaliação, 

consoante dicção do art. 523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

A escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, deverá 

consignar as circunstâncias previstas no art. 523, §§ 2.º e 3.º do Código 

de Processo Civil.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122900 Nr: 4839-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKA SUPERMERCADO LTDA ME, Lucimar 

Alves da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de penhora de imóvel formulado pela parte 

exequente de ref. 86, entendo que a referida pretensão encontra arrimo 

no art. 835, inciso V, do NCPC.

Isto porque verifico por meio da matrícula apresentada que o bem imóvel é 

de propriedade do devedor.

Assim, DEFIRO o pedido e, consequentemente, DETERMINO a penhora do 

imóvel por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

CONSIGNO que o ato de averbação da constrição na margem da matrícula 

do imóvel é de iniciativa do exequente (NCPC, art. 799, IX).

 EXPEÇA-SE mandado de avaliação do aludido imóvel.

Após a lavratura do termo de penhora e a juntada do mandado nos autos, 

INTIME-SE o executado, por meio de madando, no endereço pela qual foi 

citado, para, querendo, manifestar-se acerca do ato de constrição e 

avaliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após o cumprimento dos atos supra, INTIME-SE o exequente, por meio de 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, 

sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 4996-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, 

EROTILDES DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 23.

Não há informações nos autos, de que os embargos à execução de cód. 

166530 tenham sido recebidos no efeito suspensivo.

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE.

Nada sendo requerido pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, 

ARQUEVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 7115-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Farias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de extinção do processo pelo pagamento (ref. 45), uma 

vez que o executado juntou aos autos o comprovante de pagamento após 

o decurso do prazo de 15 (quinze) dias que dispunha para pagamento 

voluntário da obrigação, o que fez incidir, na hipótese, o acréscimo de 

10% (dez por cento) da multa e honorários advocatícios (§1º do art. 523 

do NCPC).

INTIME-SE o executado, por meio de seu advogado, via DJE, acerca do 
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conteúdo da presente decisão, bem como para, querendo, efetuar o 

depósito do saldo remanescente (RS 4.568,24 - ref. 47), no prazo de 5 

(cinco) dias.

No mesmo prazo supra, o executado deverá juntar aos autos a Guia de 

Depósito Judicial relativo a comprovação do pagamento apresentado nos 

autos.

 Após, REMETA-SE referido documento, juntamente com o comprovante de 

pagamento, ao Departamento da Conta Única para promover a vinculação 

dos valores.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48751 Nr: 43-03.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S. Alves Filho EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 43-03.2009.811.0013

Código nº 48751

Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 147/148, no 

montante de R$ 10.180,61 (dez mil, cento e oitenta reais e sessenta e um 

centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 147; sobre o 

CNPJ de nº 01.840.841/0001-70; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 V – Outrossim, DETERMINO a inclusão do sócio Arnaldo da Silva Alves 

Filho, devidamente indicado na inicial ao polo passivo da presente 

demanda. Após, CITE-SE o referido sócio por carta guarnecida com aviso 

de recebimento no endereço declinado nos autos.

VI – Cumpridas as diligências acima, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

VII – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46999 Nr: 3674-86.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onildo Alves de Almeida, Mauro de Freitas 

Barbosa, Edimar Ribeiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3674-86.2008.811.0013

Código nº 46999

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 278/279 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87084 Nr: 4767-11.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÊLO NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4767-11.2013.811.0013

Cód. nº. 87084

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 85, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2044-87.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº 2044-87.2011.811.0013

Código nº 61704

Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 151, uma vez que o executado já foi 

devidamente citado.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60201 Nr: 543-98.2011.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Florêncio de Vasconcelos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4907B-MT

 Autos do processo nº. 543-98.2011.811.0013

Código nº. 60201

Vistos.

O acórdão de fls. 123/127 determinou que a instituição financeira 

restituísse ao réu o valor equivalente da motocicleta apreendida de acordo 

com a Tabela Fipe.

Portanto, INTIME-SE o réu, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o valor da avaliação da 

motocicleta na data da apreensão – efetivação do cumprimento da liminar 

–, ou seja, 20 de março de 2013, de acordo com a Tabele Fipe, 

devidamente atualizada.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para inaugurar a fase de 

cumprimento de sentença (NCPC, art. 523).

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80498 Nr: 2612-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eurico de Carvalho Cervelati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Autos do processo nº 2612-69.2012.811.0013

Código nº 80498

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 444.

O quesito formulado pelo autor já foi esclarecido pela perita do juízo (fl. 

435).

Diante da conclusão da produção da prova pericial, vislumbro que, por 

ocasião do despacho saneador realizado em audiência preliminar, foi 

deferida a produção de prova testemunhal e a coleta do depoimento 

pessoal das partes (fl. 206).

Portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

setembro de 2018, às 13h00min.

INTIMEM-SE partes, por meio de seus advogados, via DJE, para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos 

depoimentos pretendem obter.

Destaco que cabe aos advogados das partes informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele(s) arrolada(s) do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sem prejuízo 

de serem observados os §§1º, 2º e 3º do art. 455 do NCPC.

Por fim, cumpridas as determinações acima, façam os autos conclusos 

por ocasião da audiência de instrução e julgamento designada, com 

antecedência.

 CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61279 Nr: 1619-60.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F' NA É -OURO GESTÃO DE FRANCHISING E NEGÓCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE.Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento no valor de R$ 

7.809,68 (sete mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos), 

em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários 

indicados na fl. 702.Em relação ao saldo remanescente, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento em favor da executada, observando-se os dados 

bancários indicados na fl. 739.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.Pontes e Lacerda, MT, 23 de julho de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89906 Nr: 1674-06.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Victor Rollemberg Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula, 

FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Gomes Polotto - 

OAB:230351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:OAB-MS 3592

 Autos do processo nº. 1674-06.2014.811.0013

Código nº. 89906

Vistos.

O teor da certidão de fl. 155 informa o decurso do prazo para o INCRA 

prestar as informações requisitadas por este juízo.

Diante disso, EXTRAIAM-SE cópias dos autos e, após, REMETAM-SE ao 

Ministério Público para apurar eventual infração penal.

REQUISITEM-SE novamente as informações constantes da decisão de fl. 

153, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, PROMOVA-SE a conclusão.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84638 Nr: 2158-55.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. Silva e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Autos do processo nº. 2158-55.2013.811.0013

Código nº. 84638

Vistos.

A secretaria deste juízo, de forma equivocada, expediu ‘mandado de 

avaliação de bem móvel alienado fiduciariamente em garantia’ em flagrante 

desatenção ao item III da decisão proferida na fl. 99.

Logo, INDEFIRO o pedido de fl. 109.

INTIME-SE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89160 Nr: 1029-78.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório Líder Analises Clínicas Ltda - ME, 

Álvaro Centro de Análises e Pesquisas Clínicas, Hospital Vale do Guaporé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A, Daniel Soares Gonçalves - OAB:13850/MT, 

Flávio Antonio de Albuquerque Fernandes - OAB:OAB/PR 21851, 

Maria Aili Ferreira de Melo Rodrigues - OAB:OAB-MT-17119/B, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Autos do processo nº. 1029-78.2014.811.0013

Código nº. 89160

Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se os valores informados nas fls. 216 e 225 

se encontram depositados e vinculados nos autos. Em caso positivo, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Por outro lado, verifico, “ictu oculi”, que o cálculo de fl. 221/223 está 

incorreto.

O §1º do art. 523 do NCPC assevera que “não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

Em nenhum momento referido dispositivo legal faz menção à incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios 

estabelecidos “ex vi legis”.

Portanto, nos termos do art. 524, §2º do NCPC, REMETAM-SE os autos à 

contabilista do juízo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar o valor 

do crédito exequendo, nos moldes consignados na sentença de fls. 

152/153, deduzindo a quantia recebida (fl. 218), bem como eventual valor 

depositado nos autos (fls. 216 e 225).

Às providências.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92152 Nr: 3527-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Martins Machado, Lucineide Furlani Souto, 

Maria Laurinda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3527-50.2014.811.0013

Cód. nº. 92152

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda-MT.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 4009-95.2014.811.0013

 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: Paulo Cesar de Barros, Sueli Vieira Barbosa, Rosângela 

de Oliveira, Sirlei Veloso de Barros, Renata Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4009-95.2014.811.0013

Cód. nº. 92708

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 2751-36.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146

 Autos do processo nº. 2751-36.2003.811.0013

Cód. nº. 18615

Vistos.

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 828/834, alegando a ocorrência de contradição na 

decisão proferida às fls. 824/825.
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Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser 

conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (fl. 836).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão 

interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento 

jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus 

pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, 

finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura 

do art. 1.022 do NCPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual anexada às fls. 828/834, que o 

embargante, sob o pretexto de eliminar situação de contradição, vale-se 

do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o 

reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela decisão de fls. 

824/825, almejando — e assim o faz de modo absolutamente inadequado 

— promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investe seus 

argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que 

alicerçaram a decisão.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a sentença guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório 

Excelso, cujas ementas transcrevo “ipsis litteris”:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. 

INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses 

previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam 

inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração 

rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT 

VOL-02185-07 PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - 

INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE 

EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis 

os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que 

caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), 

vem esse recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar 

uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo 

Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 

PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo do embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer contrariedade na sentença de fls. 824/825, entendendo que o 

pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 824/825.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87659 Nr: 5362-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores e Ocupantes do Bairro 

"Pousada do Tuiuiu", Adilson Gonçalves da Silva, ARY SANTA CATARINA 

" VALDIR", Antonio Carlos Caldatto, Fagnei Ferreira Hilario, Danielle 

Selhorst Hedemann, JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO, José Cordeiro da 

Silva, José Antonio Garbim, João Batista Mendes de Souza, Jucilei de 

Fatima Largura Lima, Jair do Prado Gonçalves, Fátima Maria de Jesus, 

Loelli Aparecida Largura, Urias Granzoto, Natanael Pereira da Silva, Luiz 

Pedro da Costa, Servulo Diniz, Vanderlei Oliveira dos Santos, Rosiane 

Ramirez, Waldemar Garcia, Walter Aparecido Gonçalves, Lucinéia Batista 

da Silva, Lula Candida Lopes, Madalena dos Santos Almeida, Maria 

Valeriana dos Santos, Reginaldo Alves Pereira, João Garimpeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José de Souza, Espólio de Elza Borges 

de Souza, JOÃO FRIDOLINO HEIDEMANN, Municipio de Pontes e Lacerda - 

MT, JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO, JUVELCAR VEICULOS, Sidnei dos 

Santos, Valdeci José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Manetti Senhorinho - 

OAB:22132-A, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, ROMILDO SOUZA 

GROTA - OAB:4333/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Autos do processo nº 5362-10.2013.811.0013

Código nº 87659

Vistos.

Em atenção ao requerimento formulado às fls. 282/284 vº, CONCEDO o 

prazo de 30 (trinta) dias para que os autores cumpram integralmente a 

decisão de fls. 279/280 vº no tocante à regularização do polo ativo da 

presente demanda.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 4155-44.2011.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Scatolin, Maria Aparecida Scatolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Barnabe da Silva, Espolio de 

Ilda Teodoro da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4155-44.2011.811.0013

Código nº 63816

Vistos.

DÊ-SE VISTAS dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se acerca dos 

documentos de fls. 151/166, bem como sobre a regularidade do 

recolhimento do imposto e, requeira o que entender pertinente.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 4815-48.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livina Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4815-48.2005.811.0013

Código nº 31516

Vistos.

LIVINA LOPES DA SILVA, devidamente qualificada, apresentou pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 237/238), requerendo que o Instituto 

Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 

196.609,88 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e nove reais e oitenta e 

oito centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimada, a autarquia ré apresentou impugnação às fls. 

246/247, dando conta de que o valor a ser pago ao exequente seria de R$ 

177.367,83 (cento e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais 

e oitenta e três centavos), alegando que o excesso decorreu da 

inobservância à data de início do benefício e do pagamento, da inclusão do 

abono natalino relativo ao ano em que se deu a implantação do benefício e 

a imposição de verba honorária superior ao fixado na sentença.

Com efeito, o cálculo da exequente fixou incorretamente a data da citação 

da autarquia, visto que ela se deu em 02 de fevereiro de 2006, conforme 

juntada do AR (Aviso de Recebimento) de fl. 35 vº.

De igual maneira, também se verifica a impropriedade da aposição, no 

cálculo apresentado pela exequente do abono anual referente ao período 

de 2018, haja vista que, considerando que o benefício foi implantado em 

março do citado ano, seu pagamento deu-se administrativamente, na 

forma do que dispõe o art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei nº 

8.213/1991.

Por fim, percebe-se que a exequente não obedeceu ao v. acórdão 

proferido nos autos, que determinou o cálculo do montante devido a título 

de honorários de sucumbência a partir da imposição da alíquota de 10% 

(dez por cento) em relação às prestações vencidas até a data da 

sentença, cumprindo o disposto na Súmula nº 111 do c. Superior Tribunal 

de Justiça. Desta forma, deverão os honorários advocatícios ser 

calculados até agosto de 2007, data em que a sentença foi proferida (fls. 

78/85).

Deste modo, DEFIRO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado, para reconhecer o excesso de execução 

decorrente da incorreção da data do início do benefício, do pagamento e 

do abono natalino referente ao ano de 2018 e dos honorários advocatícios 

calculados até data posterior à sentença.

Depois de operado o trânsito em julgado deste decisório, para que seja 

sanada qualquer dúvida com relação ao “quantum” devido, DETERMINO a 

elaboração de planilha de cálculo pela contadoria deste juízo e a sua 

consequente juntada aos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

moldes fixados nesta decisão e no acórdão proferido no feito. Com a 

juntada do referido cálculo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, para manifestação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Em 

seguida, RETORNEM os autos à conclusão para homologação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9384 Nr: 2056-87.2000.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz, José Balbino Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Caetano, Maria de Lourdes Costa 

Caetano, Arachi Dias da Silva, Emília Silva Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rocha Silva - 

OAB:1564/MT, José dos Santos Caetano - OAB:18289/PR, Otto 

Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683/MT

 Autos do processo nº 2056-87.2000.811.0013

Código nº 9384

Vistos.

Tendo em vista a inércia da parte exequente em impulsionar o feito, 

conforme se verifica da leitura da certidão de fl. 2.652, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91946 Nr: 3362-03.2014.811.0013

 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: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 3362-03.2014.811.0013

Código nº 91946

Vistos.

LUZIA DUTRA NOVAIS, devidamente qualificada, apresentou pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 116/117), requerendo que o Instituto 

Nacional do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 

13.191,97 (treze mil, cento e noventa e um reais e noventa e sete 

centavos), quantia tornada líquida após a implantação do benefício 

previdenciário contido nos autos.

Após ter sido intimada, a autarquia ré apresentou impugnação à fl. 130, 

dando conta de que o valor a ser pago ao exequente seria de R$ 

12.378,84 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), visto que deveriam ser excluídos os honorários de 

sucumbência, uma vez que não devem incidir após a prolação da 

sentença.

Com efeito, percebe-se que o v. acórdão de fl. 109/109 vº fixou que os 

honorários de sucumbência seriam calculados em “10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111 do STJ”.

Sucede que, de acordo com os cálculos trazidos pela exequente, são 

devidas tão somente parcelas atrasadas durante o período compreendido 

de maio de 2017 a dezembro de 2017, o que faz concluir que até a data da 

sentença de primeiro grau, a qual foi proferida em 19 de janeiro de 2017, 

não havia quaisquer parcelas devidas e vencidas à autora de modo a 
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servir como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência. 

Assim sendo, não há que se falar no pagamento de honorários 

advocatícios.

Deste modo, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo trazido pela 

exequente à fl. 126, tão somente no que toca às parcelas atrasadas, não 

havendo que se falar em pagamento de honorários, pelas razões 

expostas acima.

Por consequência, DETERMINO a confecção de expediente administrativo, 

a ser remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a R$ 12.378,36 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e 

trinta e seis centavos), em benefício de Luzia Dutra Novais (art. 2º, § 3º, 

da Resolução nº 405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno 

valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

INTIME-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89513 Nr: 1341-54.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Ecofarm Ltda, Agropecuária Becafarm 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oito Exportação e Importação de Cerais e 

Defensivos Agrícpolas Ltda., Aventis Cropscience Brasil Ltda, Antonio 

Guilherme Thomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elbio Gonzalez - OAB:7241-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1341-54.2014.811.0013

Código nº 89513

Vistos.

Tendo em vista a declaração de incompetência deste juízo, conforme 

decisão de fl. 358/358 vº, deixo de analisar o petitório de fls. 360/362.

Ademais, CUMPRA-SE a parte final da decisão de fls. 358/358 vº e, 

REMETAM-SE estes autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de 

Cáceres, Estado de Mato Grosso, mediante as baixas e anotações 

necessárias no setor de distribuição.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90455 Nr: 2157-36.2014.811.0013

 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: Cristiana Macedo Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2157-36.2014.811.0013

Cód. nº. 90455

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60499 Nr: 839-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A

 Autos do processo nº 839-23.2011.811.0013

Código nº 60499

Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 349 para suspender o processo até 31 de 

março de 2019.

Decorrido o prazo supra, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público 

para requerer o que entender pertinente, pelo prazo legal.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166872 Nr: 3582-59.2018.811.0013

 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: JOSÉ EUCLIDES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOSÉ EUCLIDES CHAVES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 13/38.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 44/59.

A impugnação à contestação foi anexada às fls. 63/68.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 48392 Nr: 4669-02.2008.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 497 de 678



 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Isto posto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inc. IV, do 

NCPC.CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, observando-se, todavia, o parcial 

recolhimento efetuado por ocasião da propositura da ação.Diante da 

ausência de citação do réu, deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios. Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25124 Nr: 175-02.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roman Maldonado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485/MT

 Autos do processo nº. 175-02.2005.811.0013

Código nº. 25124

Vistos.

INDEFIRO o pedido do exequente (fl. 236).

As partes podem em conjunto informar o juízo sobre eventual acordo que 

tenham realizado para fins de homologação, não sendo imprescindível, 

para que isso ocorra, a designação de audiência de conciliação.

INTIME-SE.

Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, INTIME-SE 

pessoalmente a parte exequente, por meio de carta guarnecida com aviso 

de recebimento para, em idêntico prazo, dar andamento no feito.

 Após, conclusos.

Às providências.

Pontes e Lacerda, MT, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52174 Nr: 3617-34.2009.811.0013

 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: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleksander Pasoti Fossa - 

OAB:262323, Francisco Duque Dabus - OAB:248505/SP, Jackson 

Wagner Rodrigues Santos - OAB:226132/SP, Mauro Arruda de 

Moura Apoitia - OAB:11896/MT, Renato Cesar de Almeida Souza - 

OAB:134.534/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO A 

PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGO EXTINTO a presente ação 

ajuizada em desfavor de PAULO CÉSAR BERNARDINO, com resolução do 

mérito, com fulcro assente nos arts. 925, 771, parágrafo único, 921, §5° e 

487, II, todos do Novo Código de Processo Civil.Sem honorários 

advocatícios.Custas pelo exequente, observando-se o recolhimento 

efetuado junto à exordial.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64768 Nr: 811-21.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doroteu Edildo Guanez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso III, do NCPC.CONDENO a autora ao 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, bem como a 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências.Pontes e Lacerda, 

MT, 23 de julho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 3525-80.2014.811.0013

 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: Antônio Francisco de Castro, Eny Maria da Silva 

Nascimento, Maria Aparecida Lacerda Carvalho, Ilidia Menezes da Cunha, 

Francisca Valdeci Roberta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3525-80.2014.811.0013

Cód. nº. 92150

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47545 Nr: 4195-31.2008.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: Israel Rodrigues Arraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Ribeiro Arres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4195-31.2008.811.0013

Código nº 47545

Vistos.

ISRAEL RODRIGUES ARRAES, devidamente qualificado nos autos, ajuizou 

a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO objetivando a partilha dos bens 

deixados pelo “de cujus” ANTONIO RIBEIRO ARRAES, que veio a óbito em 

18 de janeiro de 1998.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos, aparentemente o recolhimento do 

imposto devido à transmissão “causa mortis” seu deu a contento, estando, 

pois, cumpridas todas as disposições constantes do art. 659 do NCPC, 

conforme consta do teor da manifestação e documentos de fl. 188.

Por fim, pelo que dos autos consta, inexiste qualquer elemento de 

convicção que possa dar conta da existência de débito em que figure a 

“de cujus” como devedora, de modo que a homologação da partilha dos 

bens deixados por ela é a medida que se sobressai.

Pelo 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 acostado à fls. 191/194, dos bens deixados 

pelo falecimento de Antônio Ribeiro Arraes, inventariados por Israel 

Rodrigues Arraes, atribuindo àqueles que nela figurem os respectivos 

quinhões, ressalvados eventuais direitos de terceiros, porventura 

existentes, forte no teor do art. 654, “caput”, do NCPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. Sem condenação em 

honorários de advogado, tendo em vista a natureza da demanda.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE os respectivos 

formais de partilha do bem imóvel constante do feito, na forma requerida 

às fls. 191/194, e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52131 Nr: 3568-90.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Ruppin, Maria da conceição Barbosa 

Lajes Ruppim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Autos do processo nº. 3568-90.2009.811.0013

Cód. nº. 52131

Vistos.

De proêmio, considerando a concordância da parte autora (fls. 199/200) e 

tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada e não se 

manifestou (fl. 203), HOMOLOGO a avaliação realizada pelo oficial de 

justiça à fl. 196, no valor de R$ 886.673,85 (oitocentos e oitenta e seis mil, 

seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Ademais, insta salientar que a arrematação judicial é título aquisitivo 

originário, de forma que ao arrematante deve ser transmitida a propriedade 

plena do bem livre de qualquer ônus que eventualmente incidam sobre o 

imóvel, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional.

Desta forma, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a certidão de ônus 

do imóvel sob matrícula de nº 23.310.

Com a apresentação da certidão, à conclusão dos autos para designação 

da hasta pública.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº. 4257-03.2010.811.0013

Cód. nº. 58692

Vistos.

De proêmio, insta salientar que a arrematação judicial é título aquisitivo 

originário, de forma que ao arrematante deve ser transmitida a propriedade 

plena do bem livre de qualquer ônus que eventualmente incidam sobre o 

veículo, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional.

Desta forma, INTIME-SE o exequente, por meio de remessa dos autos, 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente a certidão de ônus do 

veículo avaliado à fl. 223.

Com a apresentação da certidão, à conclusão dos autos para análise do 

pedido de fl. 227.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94542 Nr: 5393-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amparo Severino, Sidimar Amparo 

Severino, Susamar Amparo Severino, Celia Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5393-93.2014.811.0013

Código nº 92542

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA DE 

LOURDES AMPARO SEVERINO E OUTROS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 153/154, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 19).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 153/154, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 146/147, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.
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Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 166-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira e Antunes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stadtbus Transportes dos Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge André Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11985/SC, MARÍLIA MOTTIN BORGES - OAB:79963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Marion Spengler - 

OAB:37.341/RS, Fernando Luis Pritsch - OAB:73.629/RS, Marlon 

Toebe Mohr - OAB:83.588/RS, Theobaldo Spengler Neto - 

OAB:18417/RS

 Autos do processo nº. 166-59.2013.811.0013

Cód. nº. 82805

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por OLIVEIRA E 

ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de STADTBUS 

TRANSPORTES DOS SANTOS LTDA.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento dos 

honorários, conforme informado à fl. 284.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fl. 285, em favor da parte 

exequente.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92717 Nr: 4015-05.2014.811.0013

 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: Gecy José Caetano, DCC, HMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Suzana Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4015-05.2014.811.0013

Código nº 92717

Vistos.

INTIME-SE a inventariante, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que cumpra integralmente a decisão de fl. 105, sob pena de remoção do 

encargo de inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

Após, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87252 Nr: 4946-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4946-42.2013.811.0013

Cód. nº. 87252

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 35/36), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 34.

DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 9/19, mediante 

substituição por cópia nos autos, e a entrega à advogada da parte autora.

No mais, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que requeira o que entender cabível em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra e inexistindo manifestação, o que deverá ser 

certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 40558 Nr: 2885-24.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Eurípedes Naves, Irene 

Miranda Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº 2885-24.2007.811.0013

Código nº 40558

Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 99, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 3031-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza da Conceição Botini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3031-21.2014.811.0013

Cód. nº. 91525

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-executividade apresentada pela parte executada, e com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164466 Nr: 2364-93.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALVES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a contestação 

apresentada, e com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143607 Nr: 5059-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150552 Nr: 8248-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172274 Nr: 5735-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA RODRIGUES, 

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/O, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173242 Nr: 6129-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos.

Considerando os ofícios nº 529/2018/1.ªPLCrim/PL e 57/2018-2ªPJCrim/PL, 

anexos, noticiando o gozo de férias regulamentares dos Promotores de 

Justiça atuantes nesta Vara, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada 

para o dia 31 de agosto de 2018, às 14h:00min.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública e/ou 

Advogado Constituído, se houver.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173198 Nr: 6107-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Andrade de Jesus, Flávio Beariz de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292/MT, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297/MT

 Vistos.

Considerando os ofícios nº 529/2018/1.ªPLCrim/PL e 57/2018-2ªPJCrim/PL 

em anexo noticiando o gozo de férias regulamentares dos Promotores de 

Justiça atuantes nesta Vara, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada 

para o dia 31 de agosto de 2018, às 14h:00min.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública e/ou 

Advogado Constituído, se houver.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164856 Nr: 2557-11.2018.811.0013
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 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): Bruno Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

auxiliar de laboratório, nascido em 07 de setembro de 1993, natural de 

Pontes e Lacerda/MT, RG n° 2360134-5 SSP/MT, filho de Rosângela 

Pereira dos Santos, residente e domiciliado na Rua Benedito Francisco da 

Silva, n° 617, Jardim Santa Fé, Pontes e Lacerda/MT (atualmente recolhido 

no CDP local), como incurso nas sanções prevista no artigo 33, caput, da 

Lei n° 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de novembro de 2018, às 15h00. 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intime-se o réu, e seu patrono, via DJE.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174257 Nr: 6516-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Israel de Freitas Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Neponuceno Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de representação criminal apresentada por ISRAEL DE FREITAS 

GOMES em desfavor de FERNANDA NEPOMUCENO FERREIRA, solicitando 

providências para que a representada seja denunciada e processada pela 

suposta prática do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código 

Penal).

Embora a representação criminal, assinada por advogado, não tenha sido 

acompanhada de procuração com poderes especiais, conforme determina 

o art. 39 do Código de Processo Penal, deixo de determinar a 

regularização porque na verdade o crime aventado é de ação penal 

pública incondicionada, de forma que é desnecessária representação do 

ofendido para início da persecução criminal.

Desse modo, recebo a petição como notícia crime e, com fundamento no 

art. 40 do Código de Processo Penal, determino a remessa ao Ministério 

Público para análise da necessidade de instauração de inquérito policial ou 

eventual oferecimento de denúncia ou arquivamento.

Após a intimação do MP, dê-se baixa e arquive-se o presente incidente, 

porquanto eventual prosseguimento da investigação ou oferecimento de 

denúncia será realizado em autos próprios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172267 Nr: 5728-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Gomes Gonzaga, FLAVIANO 

ARAGÃO, LETICIA OLIVEIRA SOUZA, JOAB GONÇALVES DE MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos, etc.

É fato público e notório, veiculado em diversos meios de comunicação da 

Comarca, que a denunciada LETÍCIA OLIVEIRA SOUZA morreu em 

22/07/2018 na cidade de San Ignácio de Velasco-Bolívia, vítima de 

disparos de arma de fogo, quando se encontrava na companhia de 

amigos, possivelmente dos demais acusados, notadamente JOAB 

GONÇALVES DE MENESES.

Assim, determino:

a) a intimação da defesa para juntar certidão de óbito, no prazo de 10 

(dez) dias;

b)a expedição de ofício à autoridade consular boliviana em Cáceres/MT 

solicitando o envio de certidão de óbito da denunciada;

c)vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de descumprimento 

das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo.

Após a manifestação das partes, conclusos para designação da 

audiência de instrução e julgamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente e promovida acerca da R. sentença, 

parcialmente transcrita: "No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos materiais em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta 

reais), que devem ser restituído na forma simples, com devida correção e 

juros legais nos termos do dispositivo. Procedente ainda, fixar indenização 

por danos morais, conforme fundamentação supra, no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 680,00 (seiscentos 

e oitenta reais), 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, a 

partir da data do desembolso, conforme súmula 43 do STJ. CONDENO, a 

requerida a pagar a titulo de danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), 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."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

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 CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida.

Comarca de Poxoréo
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80216 Nr: 1124-66.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eswalter Zanetti, Anesia Bergamo Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:/MT. 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de cancelamento de registro de imóveis, renúncia de 

propriedade e inexigência de débito c/c pedido de concessão de tutela de 

urgência, apresentado por ESWALTER ZANETTI e ANEZIA BERGAMO 

ZANETTI, já qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narram os requerentes que após realizarem 

georreferenciamento constataram que as áreas correspondentes às 

matrículas de imóveis dos quais são detentores não mais existem, motivo 

porque postulam pelo cancelamento de tais e, consequentemente, pela 

suspensão dos débitos fiscais correlatos.

Todavia, sem digressões, a tutela requestada não merece deferimento. 

Explico.

Com efeito, a despeito desta Diretoria do Foro ser detentora de 

competência para apreciar o pedido relativo ao cancelamento das 

matrículas caso comprovada a inexistência de pretensão resistida, ao 

juízo administrativo é defeso se pronunciar acerca da inexigibilidade da 

cobrança dos encargos tributários, mormente quando a arrecadação é de 

competência da União, tal qual na espécie.

Nessa toada, é cediço que cabe à Justiça Federal dirimir as questões 

relativas à exigibilidade, ou não, de tributos de competência da União. 

Impende assinalar, aliás, que se porventura as matrículas sejam 

canceladas, a pretensa inexigência do pagamento do débito fiscal enseja 

a promoção de contraditório da Fazenda Nacional, afastando, por si só, a 

possibilidade do feito tramitar como procedimento administrativo.

Destarte, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

No mais, DETERMINO seja notificada a Sra. Registradora de Imóveis para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações nos autos.

Após, COLHA-SE a manifestação ministerial e, por fim, CONCLUSOS os 

autos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80384 Nr: 1215-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal de 

Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Marinho Pariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Código 80384

DESPACHO

VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de 29 de agosto de 

2018, às 14h00min, para o interrogatório da ré ROSILENE MARINHO PARIZ, 

conforme deprecado.

Ainda, DETERMINO seja intimada como requerido na missiva.

COMUNIQUE-SE ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIME-SE o advogado constituído 

pela ré.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 24 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 1194-83.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA JOSÉ ALVES DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente sequer traz ao feito comprovante de residência.

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do 

novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do 

Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome 

próprio, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78307 Nr: 294-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.T. PEREIRA & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 VISTO,

 Considerando o teor da decisão proferida pelo juízo ad quem, 

PROCEDA-SE ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do 

veículo expedido às fls. 77/77v.

No mais, haja vista que não foram requisitadas informações, RESTITUO os 

autos à secretaria para as providências cabíveis.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1180-02.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rezende Beltrani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO os embargos à execução fiscal, vez que tempestivos e 

preenchem os requisitos legais da Lei nº 6.830/80.

Em consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso, devendo 

a embargada ser intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dicção do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80320 Nr: 1179-17.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticinio Poxoréo Ltda, Mauro Alves da Silva, Lauro 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grooso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO os embargos à execução fiscal, vez que tempestivos e 

preenchem os requisitos legais da Lei nº 6.830/80.

Em consequência, SUSPENDO o curso da execução em apenso, devendo 

a embargada ser intimada para impugnar os embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dicção do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 1204-30.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por VALDENICE BARBOSA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente traz ao feito comprovante de residência em nome de terceiro.

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do 

novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do 

Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome 

próprio, ou justificar documentalmente a apresentação daquele em nome 

de terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 986-02.2018.811.0014

 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: Valdete Pereira Correia Varanda, Marcionília Pereira 

Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA(...)Na espécie, foi colacionada aos 

autos declaração de hipossuficiência e a requerente qualifica-se como “do 

lar”, documento e informação hábil à concessão do benefício pleiteado, 

razão porque DEFIRO-O.II – DA TUTELA DE URGÊNCIA(...) Assim, DEFIRO 

a curatela provisória da interditanda à sua filha, ora requerente, VALDETE 

PEREIRA CORREIA VARANDA, devendo ser lavrado o respectivo termo de 

compromisso.Consigno que ficará a curadora obrigada a prestar contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 

553 do novo Código de Processo Civil.LAVRE-SE termo de curatela 

provisória, dispensado o oferecimento de caução.III – DISPOSIÇÕES 

FINAIS.CITE-SE a interditanda para apresentar resposta.Desde logo, diante 

da incapacidade da ré aliada à sua condição de hipossuficiência, NOMEIO 

para funcionar nos autos como curador especial o advogado Álvaro 

Carvalho dos Santos, OAB/MT nº 12.562, haja vista a suspensão dos 

trabalhos da Defensoria Pública nesta comarca.INTIME-SE o referido 

causídico para que decline nos autos, em cinco (05) dias, se aceita a 

honrosa nomeação, caso em que ficam arbitrados, desde já, honorários 

equivalentes a 6 URH, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.No 

caso de aceite, deverá o curador impugnar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da realização da audiência de entrevista (NCPC, 

art. 752), a qual, por pertinente, DESIGNO para o dia 29 de agosto de 

2018, às 15h00min (MT), nos termos do artigo 751 do NCPC.Consigne no 

mandado que, não sendo possível o deslocamento da interditanda, a 

própria será ouvida onde estiver (NCPC, art. 751, § 1º).Por fim, 

DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste juízo realize estudo 

psicossocial na residência da requerente, cujo laudo deverá vir aos autos 

previamente à solenidade aprazada.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 511-46.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 
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desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80133 Nr: 1096-98.2018.811.0014

 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: Solange Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA(...)Na espécie, foi colacionada aos 

autos declaração de hipossuficiência e a requerente qualifica-se como “do 

lar”, documento e informação hábil à concessão do benefício pleiteado, 

razão porque DEFIRO-O.II – DA TUTELA DE URGÊNCIA.De elementar 

conhecimento que a tutela de urgência é medida cabível quando houver 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte requerente, 

conforme exigência do art. 300, do NCPC.No que tange ao pedido de 

curatela provisória, analisando a demanda à luz da cognição sumária, 

verifico que inexiste suporte hábil a sustentar a concessão da medida 

liminar, notadamente porque a autora sequer indicou a moléstia que 

acomete o requerido e, os documentos médicos juntados aos autos 

remontam aos anos de 2010 e 2011, não retratando a contemporaneidade 

da situação, urgida para o deferimento da medida de urgência.Assim, sem 

maiores digressões, INDEFIRO a curatela provisória vindicada.III – 

DISPOSIÇÕES FINAIS.CITE-SE o interditando para apresentar 

resposta.Desde logo, diante da alegada incapacidade do réu aliada à sua 

condição de hipossuficiência, NOMEIO para funcionar nos autos como 

curador especial o advogado Denisvaldo Aparecido Bulhões, OAB/MT nº 

23.863, haja vista a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública nesta 

comarca.INTIME-SE o referido causídico para que decline nos autos, em 

cinco dias, se aceita a honrosa nomeação, caso em que ficam arbitrados, 

desde já, honorários equivalentes a 6 URH, nos termos da Tabela de 

Honorários da OAB/MT.No caso de aceite, deverá o curador impugnar o 

pedido, no prazo de 15 dias, contados da realização da audiência de 

entrevista (NCPC, art. 752), a qual, por pertinente, DESIGNO para o dia 29 

de agosto de 2018, às 14h30min (MT), nos termos do artigo 751 do 

NCPC.Consigne no mandado que, não sendo possível o deslocamento do 

interditando, o próprio será ouvido onde estiver (NCPC, art. 751,§ 1º).Por 

fim, DETERMINO que a equipe multidisciplinar deste juízo realize estudo 

psicossocial na residência da requerente, cujo laudo deverá vir aos autos 

previamente à solenidade aprazada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1214-74.2018.811.0014

 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: Julio Cesar Vieira Bonfim, Jociney Carlos Vieira Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CANCELE-SE a distribuição e JUNTE-SE o petitório no feito correlato.

ATENTE-SE o Cartório Distribuidor e a Secretaria Judicial para a promoção 

do correto procedimento processual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80194 Nr: 1111-67.2018.811.0014

 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: Alenita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miranda, Euripides Édio Martins, Vilma 

Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de usucapião de imóvel rural ajuizada por ALENITA 

MARIA DOS SANTOS em face de MARCELO MIRANDA, EURIPEDES ÉDIO 

MARTINS e VILMA NUNES MARTINS, já qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

 Com efeito, é cediço que nas ações de usucapião é imprescindível a 

citação de todos os confrontantes, incumbindo, portanto, à parte autora a 

qualificação desses, a fim de viabilizar as diligências judiciais nesse 

sentido e, assim, promover a garantia constitucional do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório.

No entanto, em que pese a demandante traga os nomes dos confinantes, 

ainda que em documento de difícil visualização, denota-se que não há 

informação acerca dos endereços desses, de modo que impossível a 

perfectibilização da citação.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, declinar o endereço de todos os confinantes do imóvel usucapindo, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 1199-08.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalino Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por DURVALINO PEREIRA DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente sequer traz ao feito comprovante de residência.

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 
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Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do 

novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do 

Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome 

próprio, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80336 Nr: 1192-16.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Cavalcante Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80337 Nr: 1193-98.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildenir Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80265 Nr: 1134-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurinda Ribeiro Santana Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por AURINDA RIBEIRO SANTANA 

LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente traz ao feito comprovante de residência em nome de terceiro.

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do 

novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do 

Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome 

próprio, ou justificar documentalmente a apresentação daquele em nome 

de terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80358 Nr: 1205-15.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GERALDA NEVES DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente não trouxe ao feito comprovante do prévio requerimento 

administrativo do benefício previdenciário vindicado.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante do prévio requerimento 
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administrativo, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80356 Nr: 1203-45.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Sebastião Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 1200-90.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelci Guedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80355 Nr: 1202-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por MARIA DE LOURDES SOUSA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, 

a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente traz ao feito comprovante de residência em nome de terceiro.

Ademais, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, 

a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal 

do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do 

novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do 

Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome 

próprio, ou justificar documentalmente a apresentação daquele em nome 

de terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 91-41.2018.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR, ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada, por 

não restarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Por fim, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC.Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).Sem prejuízo, RETIFIQUE-SE a 

capa dos autos fazendo constar o nome do menor no polo em que, de 

fato, ocupa na lide.Ciência, por cautela, ao parquet. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 510-61.2018.811.0014
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78750 Nr: 512-31.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.III – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79027 Nr: 638-81.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 1314-05.2013.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenal Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Com essas considerações, havendo a necessidade de regularizar o polo 

passivo da ação, de modo a viabilizar a retomada da marcha processual, 

SUSPENDO o feito, por dois (02) meses, nos termos do art. 313, inciso I, 

do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo assinalado, indicar nos autos se existe 

procedimento de inventário e seu respectivo inventariante, ou, 

individualizar e qualificar os sucessores do falecido, sob pena de extinção 

do feito sem resolução de mérito.Registrar-se, por pertinente, que o exíguo 

prazo fixado se deve ao fato do processo estar incluso na Meta 2/CNJ, 

urgindo célere prestação jurisdicional.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 520-42.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira, Camisaria Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A, Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20687/O

 VISTO,

 Trata-se de cumprimento voluntário de sentença deflagrado na ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pretensão indenizatória 

ajuizada por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERNANDES em face de 

LOSANGO FINANCEIRA e CAMISARIA COLOMBO, todos qualificados nos 

autos.

Denota-se que o Banco do Brasil S/A informou nos autos a realização de 

depósitos correspondentes ao valor da obrigação principal e 

sucumbenciária promovidos pelas requeridas (fls. 185/188).

Instado a manifestar, o credor concordou com a monta depositada nos 

autos, postulando, então, por seu levantamento e posterior extinção do 

feito (fls. 190/191).
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Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de liberação da 

quantia depositada no feito mediante transferência para as contas 

bancárias indicadas às fls. 191, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ e observando os valores relativos à obrigação principal e 

aos honorários sucumbenciais, na forma postulada pelo causídico 

peticionante.

Após, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61291 Nr: 978-35.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilce de Souza Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correira da 

Silva - OAB:MT- 8.184-A

 Assim, considerando a imprescindibilidade da escorreita produção da 

prova pericial e, por outro lado, a desnecessidade de que essa seja 

produzida por profissional médico especialista em ortopedia e/ou 

traumatologia, visando promover a célere prestação jurisdicional, NOMEIO 

para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro na 

secretaria deste juízo.Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico. Considerando ser a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita e, a fim de promover a célere prestação jurisdicional, 

DETERMINO que os honorários periciais sejam pagos pela parte 

requerida.Prosseguindo, na forma do art. 465, do NCPC, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, em 15 (quinze) dias, arguir impedimento ou 

suspeição do expert, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.Decorrido o prazo retro, INTIME-SE o Sr. Perito com cópia dos 

quesitos das partes, caso venham para os autos, para que ele marque 

dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que 

deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.A seguir, 

INTIME-SE o Perito Judicial a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 

30 (trinta) dias. Por conseguinte, INTIMEM-SE as partes a manifestarem no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma delas apresentar parecer, em igual prazo (NPC, art. 477, parágrafo 

único)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60403 Nr: 105-35.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Araújo Junior - OAB:, 

Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Gustavo Goulart Veneranda - OAB:81329/MG, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:- MT 12.333

 (...) IV – DO SANEAMENTO.Enfim, estando o processo em ordem e não 

subsistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas, DECLARO saneado o feito, passando, então, à apreciação 

dos pedidos de produção de provas.De logo, DEFIRO PARCIALMENTE as 

provas documentais postuladas pela requerida (fls. 113), razão porque 

DETERMINO, apenas, seja à Caixa Econômica Federal para que encaminhe 

os documentos de comprovação da averbação do imóvel da autora na 

Apólice do Seguro Habitacional, por meio de Ficha de Informação de 

Financiamento – FIF, Relação de Inclusão e Exclusão – RIE ou Relação de 

Cadastro Anual de Apólice Habitacional, para que se verifique a efetiva 

existência de vínculo jurídico da autora com o SFH e cobertura de riscos 

pela referida apólice.Quanto aos documentos a serem obtidos junto à 

Prefeitura Municipal, assinala-se que visam garantir eventual direito de 

regresso da requerido, motivo pelo qual o ônus de levantá-los lhe 

pertence, não podendo transferi-los ao juízo. No mais, os documentos a 

serem encaminhados pela CEF supre a diligência pretendido em relação ao 

CRI local.No que tange ao pretenso depoimento pessoal da autora, 

POSTERGO sua apreciação, uma vez que previamente à oralidade, 

imprescindível a produção de prova pericial no imóvel para aferir a 

existência dos danos alegados na petição exordial (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64444 Nr: 883-34.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaudêncio Filho Rosa de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Denota-se dos autos que após a decisão de fls. 128/129v foram 

requisitadas diligências pelo departamento auxiliar da presidência acerca 

da requisição de pequeno valor outrora expedida, embora o decisum 

mencionado tenha proferido comandos dissonantes da ordem 

anteriormente emanada no feito e que, por conseguinte, acabou 

prejudicando a compensação da RPV mencionada.

Pois bem.

De início, CANCELE-SE a última requisição de pequeno valor expedida 

(folha não numerada) e COMUNIQUE-SE ao departamento auxiliar da 

presidência sobre tal deliberação.

Após, PROCEDA-SE à liberação dos valores depositados nos autos em 

favor do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT mediante transferência para conta 

bancária de sua titularidade, eis que cancelada a constrição anteriormente 

realizada via sistema Bacenjud. Se necessário, INTIME-SE a municipalidade 

para informar os dados bancários para a concretização da medida.

Sobreleva-se, por fim, que a expedição do Precatório Judicial em relação à 

obrigação principal (diante da Lei Municipal nº 1.365/2010) e da Requisição 

de Pequeno Valor atinente à verba honorária sucumbencial depende da 

apresentação de cálculos pela parte exequente, a qual manteve-se inerte, 

malgrado intimada para tanto.

Inobstante, com base no princípio da economia processual e diante da 

voluntariedade da municipalidade, INTIME-SE a parte credora para, 

querendo, em cinco (05) dias, manifestar quanto aos cálculos de fls. 

143/144, sob pena de seu silêncio ser interpretado como aquiescência à 

homologação dos mesmos. Via de consequência, as requisições de 

pagamento (precatório e RPV) ficam postergadas até escoado o prazo 

assinalado ou eventual análise da manifestação da parte exequente.

Assim, decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-SE os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24215 Nr: 1448-42.2007.811.0014
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes 

Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araujo Junior 

- OAB:6824, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858

 De início, é bom salientar que o presente cumprimento cinge-se apenas 

em relação à parte líquida do título judicial, pendendo de liquidação, 

portanto, a parte relativa aos lucros cessantes, consoante petitório de fls. 

917/920.Destarte, haja vista a complexidade da causa, a fim de evitar 

maiores imbróglios e prejuízos às partes, DETERMINO o desentranhamento 

da petição de fls. 917/920 e sua distribuição em apenso como incidente de 

liquidação, com vistas a conferir maior celeridade ao procedimento, eis 

que até o momento o requerimento não foi analisado.Por oportuno, 

DETERMINO, também, o desentranhamento do petitório de fls. 927/928, 

uma vez que endereçado a processo diverso (Código 61387). Por 

conseguinte, JUNTE-O ao processo correlato, atentando-se a secretaria 

para a escorreita juntada das pessoas processuais.No mais, OFICIE-SE ao 

juízo deprecado solicitando o aditamento da missiva para incluir que os 

executados sejam intimados: (a) acerca da penhora e avaliação do imóvel 

de matrícula nº 7.456, do CRI local; (b) sobre a penhora e avaliação do 

imóvel de matrícula nº 7.613, do CRI de Guiratinga/MT; (c) para que 

proceda à regularização da representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, haja vista a renúncia de seus advogados, sob pena da 

execução prosseguir sem necessidade de novas intimações, passando o 

prazo a correr em cartório (Precedentes: TJMT, AI 40226/2005, 4ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Juiz Convocado Marcelo Souza de Barros, j. 

23.11.2005/ STJ, REsp nº 61.839/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro).Com a 

devolução a deprecata, se fielmente cumprida, AGUARDE-SE o decurso 

do prazo para providências dos devedores e, após, com ou sem 

manifestação, PROMOVA-SE o impulso necessário. Por outro lado, se a 

missiva for devolvida com a finalidade frustrada, INTIME-SE, desde logo, a 

parte exequente para, em cinco (05) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 2303-69.2017.811.0014

 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): MEIRA E MEIRA LTDA ME, Waldeclifio Elias 

Meira, LUCIANA RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Meira Cunha - 

OAB:SP/ 268.533

 I – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.(...) Deste modo, ACOLHO 

PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade tão somente para 

DETERMINAR à parte exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cópia da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento 

da inicial e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.Se 

promovida à emenda CITEM-SE, novamente, as executadas para, 

querendo, apresentar embargos no prazo legal. Contudo, em caso 

negativo, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos.DEIXO de fixar 

verba honorária sucumbencial, eis que incabível em sede de exceção de 

pré-executividade conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Precedentes: AgRg no AgRg no REsp nº 1.124.349/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 03.08.2010; AgRg no REsp nº 723.647/MT, 4ª Turma, 

Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.05.2014).II – DOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO.Por fim, DESENTRANHE-SE o petitório e documentos de fls. 

75/90v e DISTRIBUA-SE pelo procedimento correlato.ATENTE-SE a 

secretaria para o correspondente procedimento das ações, evitando, 

assim, morosidade processual e prejuízo aos jurisdicionados diante de 

equívocos crassos, tal qual o ocorrido na espécie.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 634-78.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ornélia Gomes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 VISTO, Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por ORNÉLIA 

GOMES DOS REIS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

já qualificados nos autos.Denota-se que previamente à apresentação do 

pedido de cumprimento de sentença apresentado pela autora, o banco 

executado juntou aos autos o comprovante de cumprimento espontâneo 

da obrigação.Instada a manifestar, a exequente postula pelo levantamento 

da quantia e requer a intimação da instituição devedora para manifestar 

sobre a diferença dos cálculos confeccionados (fls. 58/58v).Pois 

bem.Como visto, a parte autora não dispensou sua aquiescência quanto 

aos valores depositados de forma voluntária pelo banco executado, 

pugnando que esse seja intimado para manifestar sobre a diferença dos 

cálculos.Desta forma, não há falar-se em levantamento dos valores 

depositados nos autos, pois necessário o recebimento da execução 

judicial apresentada pela autora, de modo que a monta vinculada ao feito 

servirá como possível garantia judicial em caso de apresentação de 

impugnação pelo executado.Desta feita, INTIME-SE o executado, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito remanescente atualizado, abatendo valor 

depositado sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).CONSIGNE na intimação que, 

decorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente impugnação (NCPC, art. 525).Ainda, em caso 

de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens do devedor quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida (NCPC, art. 523, § 3º).Por fim, não oferecida impugnação no prazo a 

que alude o caput do art. 525, do novel Código de Processo Civil, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação de bens penhorados.Por fim, PROCEDA-SE 

à conversão do tipo de ação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27600 Nr: 1538-79.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurismar Francisco Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:126.504/SP

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito 

econômico obtido (NCPC, art. 85, § 2º c/c art. 523, § 1º - STJ, REsp nº 

1.134186/RS). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, 

porquanto o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça.Transitada 

em julgado, EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores depositados nos 

autos em favor do exequente, mediante transferência para a conta 

bancária indicada às fls. 251.Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78761 Nr: 523-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 1435-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Autolatina S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Meira Cunha - 

OAB:SP/ 268.533

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que prtetendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 31-44.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aguiar de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 143v.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 142/143 à conta bancária indicada às fls. 

143v, uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar 

receber valores e dar quitação (fls. 15).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67825 Nr: 1093-51.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aguiar de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Araújo de 

Oliveira-Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JOÃO AGUIAR DE 

FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedido o competente alvará de levantamento às fls. 65 em favor da 

parte credora.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 293-18.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 11 de setembro de 2018, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67111 Nr: 733-19.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Henrique Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 PROCEDA-SE à vinculação dos valores referentes à penhora no rosto 

d o s  a u t o s  a o  p r o c e s s o  c o r r e l a t o  ( P r o c e s s o  n º 

8010231-71.2013.8.11.0014 – Juizado Especial Cível).

Após, CERTIFIQUE-SE o necessário e VOLVAM-ME os autos conclusos 

para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27139 Nr: 1046-87.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Pimentel Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 157.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 153/154 à conta bancária indicada às fls. 157, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 16).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25374 Nr: 641-85.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JÂNIO MACHADO 

MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 228 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26311 Nr: 278-64.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnelo Martins Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo instituto 

executado e, consequentemente, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

às fls. 141/144, no valor de R$ 3.048,74 (três mil e quarenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos).Por conseguinte, CONDENO a parte 

exequente, ora parte impugnada, ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade, haja vista a concessão da gratuidade de 

justiça à própria.Além disso, DEIXO de determinar a compensação da 

verba honorária, eis que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 

já manifestou a impossibilidade de tal providência (Precedente: Ap 

0013410-96.2009.4.01.9199/RO, Rel. Des. Federal Francisco de Assis 

Betti).Preclusa esta decisão, EXPEÇA-SE a competente requisição de 

pequeno valor (RPV), observando a resolução nº 168/2011-CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 685-94.2014.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera Albuquerque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A

 VISTO,

 CUMPRA-SE, conforme determinado às fls. 127.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17455 Nr: 20-93.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 310/311.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 304/305 às contas bancárias indicadas às 

fls. 310v, observando o contrato de fls. 312/312v.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78650 Nr: 453-43.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21275 Nr: 478-76.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por VALDIVINA 

FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 285 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28658 Nr: 1164-29.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul America - Corretora de Seguros, 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Hebert Moreira Lima - OAB:13457-A/MT, Paulo Humberto Moreira 

Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 VISTO,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MARINALVA 

FERREIRA DIAS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, já qualificados nos autos.

Após a confecção de cálculos pela contadoria judicial, a parte autora 

apresentou sua aquiescência acerca dos mesmos, ao passo que a 

devedora disse haver valores excedentes, postulando pela devolução de 

parte da quantia vinculada aos autos (fls. 336/340).

Intimada para manifestar, a credora não se opôs ao pedido, reiterando o 

pleito pela edição do alvará de levantamento (fls. 343/344).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo e a devedora pela devolução dos valores 

depositados a maior.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE: a) alvará no valor de R$ 1.412,23 (um 

mil quatrocentos e doze reais e vinte e três centavos) em favor da 

executada, mediante transferência para a conta bancária indicada às fls. 

337; b) alvará dos valores remanescentes em favor da parte autora, 

mediante transferência para a conta bancária indicada às fls. 344.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 298-50.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Aparecida Zavatin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda, Evenino Silva Bordão, 

Jair Campos Bordão, Kleia Gomes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joicylene Rufina Silva 

Guimarães - OAB:15873/A, Patrícia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13.739/MT, Roberto César da Silva - OAB:
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 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por JANAINA 

APARECIDA ZAVATIN, em face de CAROLINA VEÍCULOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE a executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 23.116,89, 

28 (vinte e três mil, cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), 

conforme cálculos atualizados de fls. 350/353, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários 

advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

No mais, postergo a análise do pedido de penhora, até o decurso do prazo 

de 15 (quinze) dias, concedido à parte executada para que a mesma 

realize o integral pagamento da dívida.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63424 Nr: 101-27.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lardenor Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 CUMPRA-SE inteiramente a decisão de fls. 226.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78632 Nr: 449-06.2018.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lardenor Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por LARDENOR 

ALVES FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2868 Nr: 373-46.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Francisco da Conceição Júnior, Nilson 

Francisco de Souza, Terezinha Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137, Nercino Lázaro Rodrigues - OAB:4405-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Marisa Dias Dib - 

OAB:000

 Desta feita, o processo de compensação da RPV encontra-se paralisado 

naquele departamento e este juízo já prestou todas as informações 

solicitadas, entretanto, diante da homologação implícita dos cálculos de 

execução parece não haver um consenso e a parte credora está sendo 

prejudicada pela morosidade experimentada.Nesse influxo de ideias, 

considerando a apresentação de cálculo atualizado do débito pelo 

exequente (fls. 546/546v), indaga-se: Seria necessária a homologação 

expressa dos novos cálculos ou aquela implícita (fls. 470) bastaria para a 

compensação da RPV? Ainda, considerando o longo interregno 

estabelecido pelo impasse, a prévia intimação do Estado executado para 

manifestar-se acerca dos cálculos de atualização não traria maiores 

prejuízos ao credor?Ocorre que diante da confusão estabelecida no feito, 

entende este juízo, frugalmente, não ser sapiente o suficiente para 

responder tais indagações sem a subvenção do juízo auxiliar da 

Presidência do TJMT, notadamente quando houve a ingerência do Egrégia 

Corregedoria-Geral de Justiça no presente caso, urgindo, então, a 

prestação jurisdicional da forma mais célere e escorreita possível.Com 

essas considerações, DETERMINO:(i) que se oficie ao juízo auxiliar da 

Presidência do TJMT solicitando sua cooperação quanto às indagações 

acima delineadas, encaminhando, para tanto, cópia desta decisão, assim 

como da decisão de fls. 470, da certidão de fls. 474 e do despacho de fls. 

480;(ii) que no momento do envio do expediente a Sra. Gestora diligencie 

junto ao(à) Chefe do departamento auxiliar da Presidência 

cientificando-o(a) do envio do ofício, aclarando a situação retratada no 

feito e solicitando a resposta daquele juízo o mais breve possível;(iii) que 

seja encaminhada cópia desta decisão à Egrégia Corregedoria-Geral de 

Justiça, fazendo referência ao Ofício nº 1.026/2018-DJA-CGJ, para o 

devido conhecimento;(iv) por fim, sobrevindo resposta aos autos, 

retornem os autos imediatamente conclusos para as deliberações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78770 Nr: 531-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Santana Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 11 de setembro de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 
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que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 261-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eumilton José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 11 de setembro de 2018, às 15h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 153-81.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmiro Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido a condição de trabalhador rural do falecido 

em regime de economia familiar e o tempo em que ele militava nesses 

afazeres; além da condição de dependência da autora em relação ao de 

cujus, que seria a suposta segurada, para tanto, defiro a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.DESIGNO a data 

de 11 de setembro de 2018, às 16h00min, para realização da audiência de 

instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 747-08.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Queirobim Amaral Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ODILON QUEIROBIM 

AMARAL BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 127 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 437-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Rosa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 18 de setembro de 2018, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 533-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Honorio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 18 de setembro de 2018, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78776 Nr: 537-44.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 18 de setembro de 2018, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 786-15.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Carolinda Rosa dos Santos, Francisca dos 

Santos Otani, Milda Pereira dos Santos, Milson Pereira dos Santos, Uilson 

Pereira dos Santos, Cardindo Pereira dos Santos, Maria Rosa dos Santos, 

Ercílio Alves de Mioranda, Eliandro Pereira de Miranda, Erika Cristina 

Pereira de Miranda, Valéria Adelaide dos Santos, Alexandro Rodrigues 

dos Santos, Thiere Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INDEFIRO o pedido de dilação de prazo, porquanto entre a data do 

protocolo do petitório (10.05.2018) e a presente já transcorreram mais de 

dois (02) meses, tempo suficiente para a providência pretendida.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para, em cinco (05) dias, 

apresentar nos autos o memorial de cálculos necessário ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 306-17.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aledir Pereira Lebre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 1304-29.2011.811.0014

 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: Eva Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Ethiene Brandão e Silva - OAB:7058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando a expressa renúncia da parte executada ao prazo para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença intentado (fls. 166), 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 162/163 e, por corolário, DETERMINO 

sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios 

judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando 

as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68597 Nr: 1460-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloisio da Rosa Haas - 

OAB:/MT-9.038, Janice Flores Campos - OAB:/MT 10.760-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 175.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 170/171 à conta bancária indicada às fls. 175, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 15).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 1455-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade interposta (fls. 

132/138).

Após, VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 1376-45.2013.811.0014

 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: Elza Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1777-10.2014.811.0014

 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: Berenice Lavínia Janeri Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 535-74.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilde Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 
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nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 11 de setembro de 2018, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 752-74.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 297/298.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 292/293 às contas bancárias indicadas às 

fls. 295 e 303, observando o contrato de fls. 299/299v.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28751 Nr: 1256-07.2010.811.0014

 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: Florentino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando a pendência apresentada no caso dos autos, pautada no 

poder geral de cautela, DETERMINO seja oficiado ao Banco do Brasil S/A 

para que informe, com a máxima urgência, se existem valores vinculados 

a estes autos pendentes de levantamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67831 Nr: 1099-58.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Cana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ADELINO CANA DE 

ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 101 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18845 Nr: 850-59.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A controvérsia instalada nos autos calha-se aos reais valores devidos ao 

credor. Nesse contexto, analisando detidamente as planilhas de cálculos 

confeccionadas, denotam-se divergências entre elas, a saber: (a) o 

memorial confeccionado pelo INSS apresenta DIB e termo final diferente 

daquele apontado na sentença prolatada nos embargos à execução; (b) 

por outro lado, tendo sido autorizada a compensação dos valores 

recebidos a título do LOAS, tem-se que sobre os cálculos elaborados pela 

contadoria do juízo não incidiu quaisquer deduções.A despeito das formas 

de atualização utilizadas guardarem consonância em ambas planilhas, não 

comportando digressões neste ponto, tem-se que o procedimento de 

embargos não mais encontra apensado a estes autos, de modo que não é 

possível aferir o período em que o autor percebeu o amparo assistencial, 

mormente porque transladada apenas cópia da sentença e, não de toda a 

peça inicial, como de costume.Deste modo, pautada no poder geral de 

cautela, DETERMINO à secretaria que translade cópia da petição inicial e 

documentos que a instrui dos embargos à execução nº 

347-86.2015.811.0014 (Código 66429), eis que imprescindíveis para o 

escorreito pronunciamento judicial que o feito urge.Exaurida tal 

providência, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação 

cabível.Cumpra-se com a brevidade urgida pelo caso, ante a idade 

avançada do exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 1852-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,
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Cuida-se o petitório de fls. 41/42 de pedido de arquivamento provisório do 

feito formulado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ante 

a não localização do bem objeto da pretensa busca e apreensão.

Pois bem.

Sem maiores digressões, registra-se que não há possibilidade de 

arquivamento administrativo em demandas deste jaez, eis que tal medida 

não se coaduna com a natureza da ação de busca e apreensão.

Com efeito, a teor do que dispõe o Decreto-Lei nº 911/1969, caso o bem 

alienado fiduciariamente não seja localizado ou não se encontre na posse 

do devedor, há outros meios específicos para o credor dar andamento à 

ação.

Desta exegese, sabendo que o Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao 

requerente, caso não encontrado o bem, a opção de escolha entre a 

conversão da busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a 

cobrança do saldo devedor inadimplido, via execução de quantia certa 

(art. 5º), tem-se por desarrazoado o pedido e arquivamento formulado na 

espécie.

Logo, ante a ausência de regramento processual, o pedido de 

arquivamento administrativo, no âmbito da ação de busca e apreensão sob 

comento se afigura impossível juridicamente.

Sobreleva-se, ademais, que as hipóteses de suspensão de tramitação do 

feito previstas na lei processual encontram-se disciplinadas nos arts. 313 

e 921, ambos do NCPC, de onde se extrai inocorrer a possibilidade jurídica 

de baixa ou arquivamento administrativa da ação originária.

Sobre o tema, a propósito, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE 

ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO DO FEITO. INVIABILIDADE. 

INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM O PROCEDIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘Não há falar em 

arquivamento administrativo da ação de busca e apreensão, para fins de 

se evitar a extinção do processo, porquanto a medida não se coaduna 

com a natureza da ação (...), sendo certo que a legislação que regula a 

matéria prevê meios específicos para o autor em caso de não localização 

do bem’”. (TJSC, AI 20120591151, 2ª Câmara de Direito Comercial Julgado, 

Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 05.08.2013)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 41/42 e, por conseguinte, 

DETERMINO seja o requerente intimado para, querendo, em cinco (05) 

dias, promova o regular processamento da ação, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66356 Nr: 298-45.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27144 Nr: 1086-69.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JOÃO BORGES DE 

ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 201 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70747 Nr: 890-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bezerra da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susana Lemos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de penhora de fls. 42/46, devendo, por conseguinte, ser 

expedido o competente mandado.

Realizada a constrição judicial, INTIME-SE a executada para, no prazo 

legal, apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e avaliação, de 

acordo com os arts. 847 e 873, do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62486 Nr: 761-55.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:5.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Haja vista a não apresentação de impugnação (fls. 181/182), HOMOLOGO 

o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 171/173.

Considerando que as verbas exigidas – obrigação principal e honorários 

sucumbenciais – não atingem o teto estabelecido pela Lei Municipal nº 

1.365/2010, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, os 

documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 11/2017-CM para a 

confecção dos cálculos.

Com a devolução dos cálculos, EXPEÇAM-SE os Ofícios Requisitórios de 

Pequeno Valor (RPV) – obrigação principal e honorários sucumbenciais – 

de acordo com os cálculos apresentados, observando as formalidades 

legais, e instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando, em 

seguida, ao representante legal do Município executado, nos termos do 

art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 1390-29.2013.811.0014

 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: Rosangela dos Anjos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Por fim, a fim de evitar 

imbróglios processuais e zelando pela célere prestação jurisdicional, 

DETERMINO que o petitório de fls. 305/306 referente ao cumprimento de 

sentença da verba honorária sucumbencial seja desentranhado deste 

caderno processual e distribuído em apartado, nos moldes do art. 509, § 

1º, do novel Código de Processo Civil.Após, APENSEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63432 Nr: 108-19.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Messias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 1368-68.2013.811.0014

 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: Antônio de Sousa Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 
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prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67938 Nr: 1161-98.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando a expressa renúncia da parte executada ao prazo para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença intentado (fls. 101), 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 96/97 e, por corolário, DETERMINO sejam 

expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, 

nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando as 

determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60986 Nr: 676-06.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por 

SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a conversão do tipo de procedimento, 

atentando-se, a Sra. Gestora, que a parte exequente é a autarquia 

previdenciária (INSS).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29376 Nr: 181-93.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CUMPRA-SE na forma do despacho de fls. 138, atentando-se para os 

novos dados bancários declinados às fls. 140.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 468-51.2014.811.0014

 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: Jonilson Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se 

acerca do teor da resposta de ofício de fls. 148/149.

Se decorrido o prazo in albis, PROCEDA-SE, desde logo, a remessa dos 

autos ao juízo ad quem, com as formalidades de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28811 Nr: 1316-77.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 Certifico que procedo a intimação da parte executada da sentyença 

prolatada nos autos a seguir transcrita " SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de PEDREIRA VITORIA LTDA ME, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe.Verifica-se a execução judicial fora totalmente 

adimplida, conforme fls. 88/90. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.Verifica-se dos autos que houve o 

adimplemento integral da dívida e, assim, o exequente pugnou pela 

extinção do feito.

Isto posto, JULGO, EXTINTO O CRÉDITO pelo pagamento e, ainda, JULGO 

EXTINTA, por sentença a execução, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 924, II, do novel Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 20 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 791-90.2013.811.0014

 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: Gesuina Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por GESUINA OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 174 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.
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FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 673-51.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Duarte de Oliveira, Ana Lucia Duarte de 

Oliveira, Helio Duarte de Oliveira, Marineide Duarte de Oliveira, Edilson 

Duarte de Oliveira, Paulina Duarte de Olivieira, Francisca Duarte de 

Olivieira, Maria de Lourdes Duarte de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 246/247V.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 226/234 às contas bancárias indicadas às 

fls. 246/247, observando, fielmente, os valores a que faz jus cada 

herdeiro habilitado, bem como aqueles referentes aos honorários 

sucumbenciais.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 436-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceni Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 28 de agosto de 2018, às 15h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18681 Nr: 878-27.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Moura Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT, 

Walquiria Rodrigues Barreto - OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por DOMINGAS DE 

MOURA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 278 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61172 Nr: 862-29.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizia Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Antonio José Pancotti - OAB:60957-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença intentado por DIONIZIA MOREIRA 

DA SILVA aduzindo em síntese excesso de execução, apresentando, 

para tanto, planilhas de cálculos e demais documentos (fls. 118/122).

Intimada, a parte impugnada comparece aos autos, ocasião em que 

manifesta sua concordância com os cálculos que instruem a inicial, 
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requerendo, pois, a homologação destes (fls. 123).

Pois bem.

De elementar conhecimento que diante da sistemática introduzida pelo 

Novo Código de Processo Civil (CPC/2015) cabe à fazenda pública, 

enquanto parte executada, apresentar impugnação às execuções de 

títulos judiciais movidas em seu desfavor.

In casu, alega a impugnante excesso de execução por não ter a parte 

impugnada observado os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão.

Instada a se manifestar a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pelo instituto executado.

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo instituto impugnante, na importância 

de R$ 65.710,34 (sessenta e cinco mil, setecentos e dez reais e trinta e 

quatro centavos), referente à implantação do benefício e honorários 

sucumbenciais (fls. 118/122).

Por corolário lógico, DETERMINO sejam expedidas as requisições de 

pequeno valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e 

seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78324 Nr: 303-62.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 28 de agosto de 2018, às 16h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60270 Nr: 1502-66.2011.811.0014

 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: Claudemiro Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por CLAUDEMIRO 

BARBOSA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 193 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1196-58.2015.811.0014

 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: Olira Alzina Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Castro Menezes - 

OAB:16.545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 93, devendo a parte postulante ser intimada para 

as providências necessárias, em cinco (05) dias.

Decorrido o prazo, procedida ou não a substituição pleiteada e, ante a 

certificação do trânsito em julgado da sentença (fls. 95), ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 435-22.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Sena Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 28 de agosto de 2018, às 16h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 1425-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, Juízo de Direito da Vara Cível 

da Comarca de Colorado/PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gizelda Aparecida Rebolho Tucarto, VALDIR 

ANTÔNIO TURCATO, Valmerson Rebolho Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

GUILHERME FERNANDES PEREIRA - OAB:73065, José Ivan Guimarães 

Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 De início, INTIME-SE a parte exequente para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto à impugnação à penhora e avaliação juntada às 

fls. 36/38v.

Por oportuno, saliento que despicienda a retificação do auto de penhora, 

eis que os devedores foram regularmente intimados do ato e, portanto, 

estão cientes da qualidade de depositários fieis do bem constrito.

Em tempo, INDEFIRO a expedição de mandado de averbação da penhora 

na matrícula do imóvel, porquanto tal diligência compete à parte credora, 

nos termos do que preconiza o art. 799, inciso IX, última parte, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70381 Nr: 660-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 4ª Vara Cível Rondonópolis-MT, Maria 

do Amaral Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Machado Mardine 

Santana - OAB:MT 17.297

 VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao petitório de fls. 127/127v, bem como a impugnação 

à penhora e avaliação de fls. 128/130v.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE a regularidade da última decisão proferida 

na carta precatória nº 1221-37.2016.811.0014 (Código 71331), 

apensando-se, desde já, as missivas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24427 Nr: 1647-64.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

 Trata-se de liquidação de sentença promovida por CARLOS ROBERTO 

BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que este, intimado 

para manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo autor, apresentou 

sua aquiescência aos mesmos e, de logo, realizou o depósito voluntário da 

quantia exigida.

Instado a manifestar, o credor concordou com a monta depositada nos 

autos, postulando, então, por seu levantamento e posterior extinção do 

feito (fls. 585/586).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Por corolário, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da quantia 

depositado no feito mediante transferência para a conta bancária indicada 

às fls. 585, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ.

Após, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 596 Nr: 19-26.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.ISENTO, 

o exequente, de recolhimento de custas. Ainda, DEIXO de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, porquanto os requeridos não 

ofereceram resistência.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25893 Nr: 1150-16.2008.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Banco 

Bradesco S/A, Geraldo Lorenceti, Mohamad Khalil Zaher, Adriano Moreira 

dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Malferthemer 

Cuchereave - OAB:70810/SP, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, 

JOSE GILBERTO BROCHADO - OAB:150000, Sebastião Paula do 

Canto Junior - OAB:7.129-B, Thiago Bernardes Matias - 

OAB:OAB/SP 191659, VILNEI XAVIER - OAB:337036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113

 VISTO,

 AGUARDE-SE o cumprimento do despacho proferido na carta precatória 

nº 135-70.2012.811.0014 (Código 60433).

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 135-70.2012.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Fertipar 

Bandeirantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113
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 VISTO,

 De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, acerca da regularidade da 

intimação do Leiloeiro Oficial para devolução do valor recebido à título de 

comissão da arrematação revogada e, após, INTIME-SE o terceiro 

interessado Mohamad Khalil Zaher para, em cinco (05) dias, requerer o 

que entender de direito.

Sem prejuízo, DILIGIENCIE-SE quanto ao julgamento meritório do recurso de 

agravo de instrumento anteriormente interposto.

Por fim, diante do informado pelo credor hipotecário Adriano Moreira dos 

Reis às fls. 335/335v, OFICIE-SE ao juízo da 3ª Vara Cível de Dracena/SP 

solicitando informações acerca da apreciação do pedido de adjudicação 

do imóvel formalizado na execução nº 0001222-43.2007.8.26.0168.

Registra-se que em razão das praças terem sido designadas para o mês 

de junho/2018, resta PREJUDICADO o pedido de suspensão do ato 

expropriatório.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62061 Nr: 348-42.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Maria de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado Mato Grosso-MT Saude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:OAB/MT 10.497-A, kelen Taques Siqueira Matta - OAB:OAB/MT 

14.218, Regina Macedo Gonçalves - OAB:OAB/MT 505

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da impugnação apresentada (fls. 

165/167v).

Se tempestiva, RECEBO-A, eis que preenchidos os requisitos legais.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto esse ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos (indisponibilidade do patrimônio da 

fazenda pública).

Por corolário, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29064 Nr: 1567-95.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Souza & A. Da Anunciação Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toillebras Sanitários Portateis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Myrian Carla Cardozo Santos Walacheki - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO, Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por SOUZA & A. 

DA ANUNCIAÇÃO LTDA. em face de TOILLEBRAS SANITÁRIOS 

PORTÁTEIS LTDA – ME, já qualificados nos autos.Denota-se dos autos 

que a executada foi declarada revel na fase de conhecimento, sendo que 

em sede da execução judicial procedeu-se à sua intimação por edital, a fim 

de adimplir o débito exigido (fls. 168 e 171).Pois bem.Com efeito, com a 

devida vênia ao causídico do exequente e à magistrada que conduzia o 

feito outrora, mas a intimação por edital do réu revel para o início da fase 

de cumprimento de sentença consiste em medida dispendiosa e 

desprovida de fundamento legal, traduzindo-se, portanto, em morosidade 

processual e prejuízo ao próprio credor.A corroborar, tem-se que o art. 

346, do novel Código de Processo Civil dispõe que “os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do 

ato decisório no órgão oficial”. A regra harmoniza o propósito da 

celeridade com o exercício do direito de defesa, pois em seu parágrafo 

único faculta a intervenção do revel em qualquer fase do processo, 

embora o receba no estado em que se encontrar.De inteira pertinência ao 

tema versado, eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça(...)Desta exegese, o cumprimento de sentença deve ter seu 

regular trâmite passando-se aos atos executórios, cujo ônus de 

requerê-los compete especificamente ao credor, não bastando a 

apresentação de pleitos genéricos tal qual o de fls. 169 e, quiçá, podendo 

o juízo promovê-los de ofício.Posto isso, INTIME-SE o exequente para, em 

cinco (05) dias, requerer o que entender de direito, promovendo o regular 

processamento da execução judicial, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63399 Nr: 80-51.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 DILIGENCIE-SE junto ao Departamento competente acerca do ofício retro 

expedido, a fim de perfectibilizar a expedição da requisição de pequeno 

valor, na forma determinada às fls. 337.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72061 Nr: 1627-58.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 CUMPRA-SE inteiramente a decisão de fls. 69/70v.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63401 Nr: 82-21.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Souza Santos Neto, Elson Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca do pagamento da requisição de 

pequeno valor expedida.

Após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular processamento do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1178-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Souza Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Acerca dos cálculos de fls. 95/96, PROCEDA-SE, também, a intimação da 
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Fazenda Pública executada.

ATENTE-SE a secretaria que todas as partes da relação processual 

devem ser intimadas dos atos praticados, a fim de evitar nulidades, 

morosidade processual e, consequentemente, prejuízo aos 

jurisdicionados.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18745 Nr: 877-42.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Firmino Vital, Ana Maria de Jesus Vital, 

Oscar Firmino Vital, Adão Firmino Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Sobreleva-se dos autos que a execução foi manejada, em um primeiro 

momento, por JOSÉ FIRMINO VITAL, contudo, em razão de seu óbito, o 

polo ativo passou a ser constituído por ANA MARIA DE JESUS VITAL, 

OSCAR FIRMINO VITAL e ADÃO FIRMINO VITAL.

Ocorre que o último herdeiro mencionado – ADÃO FIRMINO VITAL – 

também veio a falecer, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 310.

Destarte, imperiosa a regularização do polo ativo da execução para 

posterior levantamento dos valores depositados no feito.

Posto isso, SUSPENDO o curso da execução, por 30 (trinta) dias, e 

DETERMINO que se proceda à substituição processual do falecido Sr. 

ADÃO FIRMINO VITAL por seu espólio, ou no caso de inexistência desse, 

por seus herdeiros individualizados, devendo, no ato, ser apresentada a 

respectiva certidão de óbito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 883-29.2017.811.0014

 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): Jane Maria Sanches Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 137 procedo a intimação 

da parte requerida, para em 15 (quinze) dias apresentar as alegações 

finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1240-82.2012.811.0014

 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: Antonio Pedro Ribeiro Vilela, Helena Lucia Ribeiro Vilela, 

Lucas Ribeiro Vilela Filho, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, José 

Mathews Pereira Vilela, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Diana Paula Maria de 

Souza, Orlando Ribeiro Vilela, Elio Rodrigues de Aruda Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Alcy Alves Velasco - OAB:MT 5847, Alfredo de 

Oliveira Woyda - OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, acostar aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pela de cujus, além de demais documentos pertinentes, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.Ademais, INTIME-SE o nobre 

causídico de fls. 310/331 para que regularize sua representação perante 

todos os herdeiros, no mesmo prazo acima assinalado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de DireitoSalustiano Cândido Pereira FilhoAuxiliar 

Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 28811 Nr: 1316-77.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 Processo nº 1316-77.2010.811.0014 (Código nº 28811)

Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executados: Pedreira Vitória Ltda. Me e Outros

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Pedreira Vitória Ltda –ME, Francielli Vicieli e David 

Antônio Riva Vicieli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente informou o pagamento do 

débito fiscal, postulando pela extinção do feito (fls.71).

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e artigo 

924, II, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.

Levante-se eventual medida restritiva.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Poxoréu (MT), 04 de outubro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 31/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ADRIANA DE SOUZA CASAVECHIA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 21806, para desempenhar a função de Gestora 

Judiciária Substituta da 1ª Vara Judicial desta comarca, pelo período de 10 

e 11.07.2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 25 de julho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53126 Nr: 2573-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.74, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59968 Nr: 1411-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A OAB/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.118, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57435 Nr: 2618-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, JAIR 

TADEU DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

ANNA PEREIRA DA SILVA, SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE 

EDUCAÇÃO, ESPÓLIO DE URBANO FERREIRA DE MEDEIROS, VALENTIM 

MARCIANO DA COSTA, EVALINA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11.640 OAB/MT, 

DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, ELIAS VANIN - 

OAB:10026/O, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26074 Nr: 3311-05.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Ofício de fls.108, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 2852-61.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA, ANTONIO 

ALEXANDRE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, RAFAEL BLASKEVICZ CÁRIA - OAB:342.242/SP, 

TEREZA VALÉRIA BLASKEVICZ - OAB:133.951/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B/MT, ROGERIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7.868-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição das Cartas 

Precatórias para as Comarcas de São Paulo/SP e Cascavel/PR ou retire a 

mesma nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 1154-78.2017.811.0033

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Intimo Vossa Senhoria ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78557 Nr: 829-69.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 828-84.2018.811.0033

 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: MARIA LUCIA PEREIRA CRISANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga, a esta 

Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de vista dos autos, sob pena 

de busca e apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 V is tos  e tc . .4 .  Cumpra  a  Secre ta r ia  as  segu in tes 

providências:a)Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores 

judiciais, sobre o inteiro teor da presente decisão, bem como para 

manifestarem-se, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.b)Expeçam-se 

alvarás de levantamento dos valores depositados, sendo os de fls. 

173-v/175 em favor do executado, atentando-se para a conta informada à 

fl. 188, e o de fl. 189 em favor dos exequentes.c)Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 111-14.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 (...)3. REJEITO, por isso, a impugnação apresentada às fls. 190/193, 

prosseguindo-se o cumprimento de sentença nos seus regulares 

trâmites.Lado outro, declaro satisfeita a obrigação no que tange aos 

honorários advocatícios.Deixo de fixar honorários advocatícios em favor 

do impugnado, em virtude do entendimento consolidado na súmula 519 do 

Superior Tribunal de Justiça, oriundo de julgamento proferido pelo 

procedimento dos recursos repetitivos (Resp 1.134.186): Na hipótese de 

rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis 

honorários advocatícios.4. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores 

judiciais, sobre o inteiro teor da presente decisão, bem como para 

manifestarem-se, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.b)Expeçam-se 

alvarás de levantamento dos valores depositados, sendo os de fls. 

173-v/175 em favor do executado, atentando-se para a conta informada à 

fl. 188, e o de fl. 189 em favor dos exequentes.c)Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66336 Nr: 1751-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR GOMES DE MORAIS, SURAMI MOREIRA 

BORGES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 1/10/2018, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61522 Nr: 1987-48.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ORDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN FETISCH - 

OAB:44.302/GO, RAKELL DHAMARYS MOREIRA - OAB:40.337/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 1/10/2018, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 1729-04.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA ROSA ZAPPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRED. POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida prestamista c/c pedido 

de danos moraies proposta por ELIANE DA ROSA ZAPPANI em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA 

E XINGU – SICREDI XINGU e ICATU SEGUROS S/A, todos qualificados nos 

autos, objetivando-se, em síntese, a concessão da medida liminar inaudita 

altera pars, para que os demandados adotem as providências 

necessárias ao cumprimento da oferta, bem como requer a procedência 

do presente feito.

Com a inicial juntou-se documentos.

É o relatório.

DECIDO.

No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do 

NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência.

Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

De outro norte, a tutela de evidência será concedida independentemente 

da comprovação do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída 

com prova documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo 

autor, não sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida 

razoável aos fatos alegados.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas.

Posto isso, designo audiência de justificação para o dia 27 de julho de 

2018, às 17:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), devendo os autos 

serem mantidos conclusos para análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 528 de 678



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56029 Nr: 1999-96.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o 

fim de CONDENAR o acusado Fabio de Matos, devidamente qualificado, 

como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003.Passo à 

dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição 

Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.O artigo 14 da 

Lei 10.826/2003 possui como preceito secundário a seguinte sanção 

penal: reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa (...) razão pela 

qual torno definitiva a pena de 02 (dois) ano de reclusão.Para o 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.Por ter sido aplicado o regime 

de cumprimento mais brando, deixo fazer a análise determinada pelo CPP, 

artigo 387, §2º.Tendo em vista que o tipo penal no qual incidiu o acusado 

possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 10 (dez) 

dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, 

fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Presentes os 

requisitos legais do Código Penal, artigo 44, substituo a pena privativa de 

liberdade imposta ao réu por uma restritiva de direitos, consistente em 

prestação pecuniária que fixo em valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57229 Nr: 2624-33.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON JUNIO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Analisados os autos, acompanho parecer Ministerial e defiro o pedido de 

fls. 116/118, determinando que o réu compareça perante a autoridade 

policial ou judicial, todas as vezes que for intimada para atos do inquérito, 

da instrução criminal e para o julgamento, bem como, se abstenha de 

mudar de residência sem prévia comunicação e autorização da autoridade 

processante.

Determino ainda que o réu indique número de telefone/celular pessoal e de 

terceiros que possam entram em contato com o mesmo.

Intime-se o réu.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 1699-71.2015.811.0049

 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: DEMAX - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES FERREIRA, HENRIQUE 

MEDEIROS DA CRUZ, AIRTON CAPITANIO, JOE LUIZ BERLATO 

ZANCHETIN, JOÃO BIAZÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO, GERALDO 

VIGOLO, JOSÉ VIGOLO, AGOSTINHO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 Vistos.

Analisados os autos, determino seja intimada a parte requerente, para que 

no prazo legal manifeste quanto a contestação de fls. 209/224 e 

documentos que acompanham.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-80.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 25 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000083-39.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEIMES PAULO BOGONI (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Tendo em visto que o requerido mudou-se de 

endereço, conforme verifica-se na certidão do Sr Oficial de Justiça 

anexada aos autos, nos termos da legislação vigente e do Prov. 56/7-CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do patrono da requerente para 

manifesta-se nos autos quanto ao que entender de direito. Vila Rica, 25 de 

julho de 2018 Maria da Glória Fausto da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-48.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de agosto de 2018 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 

9 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 7 de agosto de 2018 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 

23 de junho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-22.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ABILENE RODRIGUES DONDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA E INVESTIMENTO LUIZACRED S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30 de julho de 2018 , às 9:30 horas (MT). VILA 

RICA, 25 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-80.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de setembro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 25 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 12 de setembro de 2018 , às 8:30 horas (MT). VILA 

RICA, 25 de julho de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 495-63.2017.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando a autorização de reforma da estrutura predial deste fórum 

de Alto Garças/MT concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o que ocasionará a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente designada, REDESIGNO a oralidade para a data de 

13/09/2018 às 14h:00min.

Intimem-se as partes e as testemunhas por ventura arroladas.

Comunique-se o MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 849-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisley Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão preventiva do réu. Considerando 

que a precatória foi expedida há mais de 2 meses e até o presente 

momento não houve sequer informação quanto à designação da 

audiência, determino ao Sr. Gestor Judiciário que mantenha contato 

telefônico com o juízo deprecado solicitando informações quanto ao 

andamento da CP, certificando a ocorrência nos autos.Após, retornem 

conclusos para reavaliação do caso.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT
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 Código: 46871

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 194/195.

Considerando a informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça de fls. 

164/166, e a fim de não prejudicar a diligência já iniciada, determino a 

expedição do ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca 

solicitando informações sobre o estudo do caso para desocupação da 

área.

Determino ao Sr. Oficial de Justiça que dará cumprimento ao mandado 

acima infirmado, que entre em contato com a pessoa informada à fl. 195 

para acompanhamento da diligência.

 Alto Taquari-MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46874

DECISÃO

DEFIRO o pedido de fls. 189/190.

Considerando a informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça de fls. 

182/186, e a fim de não prejudicar a diligência já iniciada, determino a 

expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca 

solicitando informações sobre o estudo do caso para desocupação da 

área.

Determino ao Sr. Oficial de Justiça que dará cumprimento ao mandado 

acima infirmado, que entre em contato com a pessoa informada à fl. 190 

para acompanhamento da diligência.

 Alto Taquari-MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36176 Nr: 84-77.2016.811.0092

 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: GERÔNIMO ANTONIO SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, proceda-se à correção da classe processual para 

Cumprimento de Sentença.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

 A parte exequente requereu a homologação do cálculo elaborado pelo 

executado e requereu a expedição de RPV.

 Cálculo elaborado de acordo com os parâmetros da sentença.

 ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo de Ref.44.

 Expeça-se RPV.

 Com a juntada do comprovante de depósito nos autos, retornem 

conclusos.

 Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 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: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, gustavo gonçalves gomes - OAB:, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de Ref.31.

Oficie-se ao 15ºBPM solicitando informações sobre a data de 

disponibilização do efetivo para o cumprimento da liminar.

Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41930 Nr: 1048-36.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charrira Cheble Leal - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 41930

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

S/A, em face de Charrira Cheble Leal - ME.

A liminar foi concedida às fls. 53/54, e devidamente cumprida na comarca 

de Alto Taquari/MT, conforme documentos juntados à fl. 76.

O réu foi citado por edital em 02/10/2017, consoante se extrai da certidão 

de fl. 116, não apresentando resposta ao feito.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, II, do NCPC, uma vez que, transcorrido o prazo para contestar a 

ação, o réu deixou esvair-se em branco, motivo pelo qual decreto sua 

revelia.

As partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia (fls. 

29/36) e, incidindo o requerido em mora, o requerente ajuizou a ação de 

busca e apreensão, pedido legalmente previsto no DL 911/69, sendo o 

bem apreendido e depositado em mãos do requerente.

Assim, comprovado o negócio jurídico firmado entre as partes, tanto 

quanto a inadimplência do débito e tendo em vista que o requerido, 

devidamente citado, não contestou a ação, impõe-se a procedência do 

pedido.

Desta forma, a ação procede, visto que em matéria de direitos disponíveis 

a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor, na forma dos art. 344 do Novo Código de Processo Civil, e estes 

acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial.

Ante o exposto, com fundamento no DL n. 911/69 e no art. 487, I e 304 do 

Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusivo do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

levantando o depósito judicial e facultando a venda pelo requerente, na 

forma do art. 2º do mesmo diploma legal.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, as quais já foram 

recolhidas, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.

Expeça-se o necessário.

P.I

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34366 Nr: 326-70.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 531 de 678



Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNIZ VIEIRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia Marques Vilela 

Alves - OAB:5177-B/MT, Katiussuane Ferreira de Souza - 

OAB:13.244-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no DL n. 911/69 e no art. 487, I e 304 do 

Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusivo do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

levantando o depósito judicial e facultando a venda pelo requerente, na 

forma do art. 2º do mesmo diploma legal.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, as quais já foram recolhidas, e honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do NCPC.Expeça-se o 

necessário.P.ITransitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49254 Nr: 1687-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49254

I – Defiro o pedido de justiça gratuita.

II – Intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 899,37 

(oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), bem como as 

prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

III – Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente.

IV – Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49195 Nr: 1661-22.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 49195

I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 6.720,76 (Seis mil 

setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), acrescido de custas, 

se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do NCPC.

Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do 

art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito será 

levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

 Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37070 Nr: 406-97.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleysse Getúlio da Silva, Verlaine Abeatriz 

Galdino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 

14h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1776-77.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref.20, considerando-se o caráter itinerante da 

missiva, determino a sua remessa para a Comarca de Itajobi/SP.

 Alto Taquari/MT, 24 de julho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18154 Nr: 1227-82.2008.811.0092

 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: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Sanini - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória para distribuição ou recolher as 

custas para citação dos executados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-97.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINA CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000077-97.2018.8.11.0092. REQUERENTE: GELCINA CONCEICAO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. ALTO TAQUARI, 24 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000079-67.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA VALERIA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000079-67.2018.8.11.0092. REQUERENTE: IEDA VALERIA SOUZA 

REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. ALTO TAQUARI, 24 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000080-52.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARIA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000081-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA HELENA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000082-22.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000083-07.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Defiro o pedido do 

autor e determino o cancelamento da audiência de conciliação designada. 

Intime-se a requerida sobre o cancelamento e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente a contestação. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MIROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000038-03.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LUIS FERNANDO MIROWSKI 

REQUERIDO: BANCO IBI S.A Intimem-se as partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência. ALTO TAQUARI, 24 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-97.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000131-97.2017.8.11.0092. REQUERENTE: MARCELO DOLLA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Marcelo Dolla ajuizou Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais em 

face de FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado pelo réu no valor 

de R$23.537,35 em relação à sete contratos com diversas datas, contudo, 

não reconhece a dívida em questão, inclusive, nunca teve qualquer 

relação comercial com a requerida. Relata que a anotação indevida lhe 

causou profunda revolta e vergonha, trazendo-lhe sério aborrecimento. 

Requereu a procedência do pedido para ser declarado inexistente o débito 

junto à requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos 

morais. A inicial veio instruída com documentos. Citada, a parte ré 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, da Incompetência do 

Juizado Especial Cível – Necessidade de Prova Pericial. No mérito, a 

existência de dívida, por ter adquirido onerosamente da Caixa Econômica 

Federal, mediante contrato de cessão de direitos, créditos de devedores, 

como do requerente, bem como argumentou que o autor é devedor 

contumaz, além de possuir outras anotações nos cadastros de 

inadimplentes, o que afasta o direito ao recebimento de danos morais. (I.D 

14103145). Impugnação à contestação apresentada (I.D 14129639). É o 

relatório. DECIDO. Preliminar – Da Incompetência do Juizado Especial Cível 

– Necessidade de Prova Pericial. Em relação à preliminar arguida pela 

requerida, entendo ser desnecessária a realização de perícia técnica nos 

contratos objeto da lide, tendo em vista que a própria parte autora admitiu 

em sua impugnação que contraiu dívida com a caixa Econômica Federal, 

que consequentemente originou os referidos contratos que posteriormente 

foram cedidos por Cessão de Crédito à Requerida. Assim, rejeito a 

preliminar. Do Mérito De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da 

aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Pois bem, em análise das alegações e provas produzidas 

pelas partes, vislumbro não assistir razão à parte autora. Isso porque, 

conforme alega na inicial, teve seu nome indevidamente negativado pelo 

requerido no valor de R$23.537,35 (vinte e três mil quinhentos e trinta e 

sete reais e trinta e cinco centavos) conforme extrato de consulta ao 

SCPC, porém, nunca teve relação com a requerida que pudesse ter 

gerado tal débito. Contudo, conforme alegado e comprovado pela 

requerida em sua contestação, não assiste razão à parte autora, quando 

afirma desconhecer a dívida e a empresa requerida, já que restou 

comprovado que o crédito em que se funda a presente demanda, foi 

objeto de cessão entre a Caixa Econômica Federal e a requerida, além de 

ter havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora por 

intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito 

(I.D14103226). Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, 

impõe-se a improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo 

improcedente o pedido contido na inicial, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 24 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS REIS (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:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000111-72.2018.8.11.0092. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DOS REIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Rogério dos Reis 

em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido que 

declarou apenas a inexistência do débito objeto da presente demanda, não 

sendo o caso de condenação em danos morais, uma vez que os 

documentos juntados na inicial demonstraram que a parte autora possuía 

outras pendências junto aos cadastros de inadimplentes, além daquela 

referente a esta ação, o que afastou o direto de dano moral. Aduz que há 

contradição quanto à análise dos documentos de comprovação juntados 

na inicial, pois, ao analisar o extrato de negativação, se constata que não 

possuia o embargante restrição anterior a discutida nos autos, devendo 

ser a embargada condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os argumentos 

lançados pela parte embargante, entendo que a sentença exarada não 

possui qualquer omissão ou contradição. Na realidade, tem-se um 

descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível para 

impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à superior 

instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Efeitos 

modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a parte 

simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por 

isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO 

os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença. ALTO 

TAQUARI, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50571 Nr: 1042-87.2016.811.0084

 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: NGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento proposto por Neurilane Gomes da Silva, com 

intuito de inserir no registro civil da menor Kemily Vitória Gomes da Silva, o 

nome do suposto pai Josimar Aparecido dos Santos (De cujus).

 Instado a se manifestar o Ministério Público, pugnou pela oitiva do 

ex-sogro da requerente para prestar informações em juízo acerca da 

eventual paternidade.

 É o relato do necessário.

 Decido.

 Defiro o pedido ministerial, a fim de intimar o Sr. Aparecido Pereira dos 

Santos para prestar informações em audiência designada para o dia 

28/09/2018 as 14:00 hrs que será realizada pela conciliadora credenciada 

a este Juízo.

Verifico também que, de acordo com a certidão de óbito acostadas aos 

autos, o de cujus deixou dois filhos, nos quais não constam nos autos 

informações precisas sobre os mesmos.

 Diante disso, intime-se a requerente para comparecer em audiência retro 

mencionada, assim como para trazer aos autos informações completas 

(filiação) a cerca dos herdeiros constantes na certidão de óbito do de 

cujus.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45656 Nr: 368-17.2013.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: Industria de Madeiras J R Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jechiel Kuperman, Hilton Kuperman, 

Marilena Terumi Mariama Almeida, José Luis Teixeira de Almeida, Martha 

Kuperman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EMBARGADA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste quanto 

as fls. 401/402, bem como a petição de fls. 405, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 25/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor João Henrique, Matrícula 5364, designado 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, encontra-se 

afastado no período de 26/07/2018 à 31/07/2018, usufruindo folga 

compensatória.

 RESOLVE:

 Designar Mario Henrique de Almeida, Técnico Judiciário, matrícula 32589, 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto, no período de 

26/07/2018 à 31/07/2018, durante o afastamento do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Araputanga-MT, 24 de julho de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21459 Nr: 246-84.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar, tendo em vista que a RPV, foi devolvida pelo TRF 

com a seguinte justificativa: O VALOR ATUALIZADO ULTRAPASSA O 

LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A PARTE CREDORA 

NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28661 Nr: 2085-76.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria Todesco Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar, tendo em vista que a RPV, foi devolvida pelo TRF 

com a seguinte justificativa: O VALOR ATUALIZADO ULTRAPASSA O 

LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A PARTE CREDORA 

NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 753-11.2010.811.0038

 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: Antonio Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar, tendo em vista que a RPV, foi devolvida pelo TRF 

com a seguinte justificativa: O VALOR ATUALIZADO ULTRAPASSA O 

LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A PARTE CREDORA 

NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27305 Nr: 752-89.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvalina Francisca Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para manifestar, tendo em vista que o RPV, foi devolvida pelo TRF 

com a seguinte justificativa: O VALOR ATUALIZADO ULTRAPASSA O 

LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A PARTE CREDORA 

NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 1242-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares & Limeira Ltda - ME, Elinaldo Silva 

Soares, Rosicler Cibele Limeira, Ronizer Cerize Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60100 Nr: 364-50.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neide Cândido da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
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(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27683 Nr: 1124-38.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Angelo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 946-50.2015.811.0038

 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: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA Agropecuária LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51872 Nr: 1767-59.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisdete Jesus da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74381 Nr: 1130-35.2017.811.0038

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data o presente Processo foi distribuído com o 

número 1000207-55.2018.8.11.0038 para o órgão JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA.MT no sistema PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 2065-75.2017.811.0038

 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, Tamilles Brasileiro Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:, 

Ministerio Publico - OAB:0000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,nesta data o presente Processo foi distribuído com o número 

1000206-70.2018.8.11.0038 para o órgão JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.MT no sistema PJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97738 Nr: 398-20.2018.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSC, YGSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 As partes objetivam a homologação de acordo firmado por elas, 

observados os requisitos legais e em que o requerido JACKSON LUIZ 

PEREIRA MORALEGO se obrigou ao pagamento mensal de alimentos em 

favor do filho menor Y. G. S. M., nascido em 22/4/2017, fazendo-o até o 

dia 15 (quinze) do mês e no importe de 36,66% (trinta e seis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do salário mínimo vigente, que 

correspondia à aproximadamente R$. 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), a ser depositado em conta bancária em nome da genitora e 

indicada, bem como ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias eventualmente existentes, individualizadas como 

sendo médicas, farmacológicas e hospitalares, desde que comprovadas 

através de documentação fiscal.Outrossim, estipularam que na ocasião do 

requerido JACKSON LUIZ PEREIRA MORALEGO se encontrar devidamente 

empregado o montante as ser pago de alimentos será o importe de 42% 

(quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente.A representante do 

Ministério Público se manifestou de forma favorável ao acordo.Ausente 

fato que impeça a sua homologação por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, pois, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 

269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Condeno a(s) parte(s) no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% (cinquenta por 

cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22321 Nr: 1092-04.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Caitano Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Laudison Moraes Coelho - OAB:MT/ 

19353, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:MT/ 21464, Valeria Aparecida 

Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do douto advogado da parte autora para se manifestar nos 

autos acerca do conteúdo do ofício juntado na ref. 8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21832 Nr: 607-04.2009.811.0038
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 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: Cleide Fatima Alves Friolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada dos documentos de ref. 10, no dia 24/72018, bem como 

conforme r determinação judicial de ref. 5, intimo as demais partes para, 

no prazo legal, manifestarem acerca dos referidos documentos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA CORREA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADO DINIZ RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 25 de julho de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA - MT0019474A, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - 

MT0006702A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 Hora: 16h15, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000454-70.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

4.206,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: VANUZA CORREA ROSA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença 

deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. 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 de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. Nesses termos o decisum: “(…) 

autor anexou aos autos protocolo na tentativa de resolver o ocorrido, bem 

como os comprovantes de que pagou a fatura referente ao mês de março 

de 2016, id 6719509, não tendo a requerida anexado nenhum documento 

capaz de comprovar aos débitos alegados. No entanto, a requerida não se 

desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter anexado comprovante da existência de débitos ensejadores do 

bloqueio da linha telefônica, áudio da gravação cujo protocolo foi 

informado pelo autor na inicial, porém não o fez. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou resolver junto a requerida, contudo, teve seu requerimento 

ignorado e ainda o corte de sua linha telefônica. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 537 de 678



tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. (...)”. 

O suso apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser 

conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno a parte embargante a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de julho de 2018 - 

22:21:41. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença 

deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. 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 de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. Nesses termos o decisum: “(…) 

autor anexou aos autos protocolo na tentativa de resolver o ocorrido, bem 

como os comprovantes de que pagou a fatura referente ao mês de março 

de 2016, id 6719509, não tendo a requerida anexado nenhum documento 

capaz de comprovar aos débitos alegados. No entanto, a requerida não se 

desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter anexado comprovante da existência de débitos ensejadores do 

bloqueio da linha telefônica, áudio da gravação cujo protocolo foi 

informado pelo autor na inicial, porém não o fez. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou resolver junto a requerida, contudo, teve seu requerimento 

ignorado e ainda o corte de sua linha telefônica. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 
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falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. (...)”. 

O suso apresentado já demonstra que não há omissão alguma a ser 

conhecida e que opôs embargos manifestamente protelatórios com o 

intuito de atrasar o andamento do processo e prejudicar a parte adversa, 

razão pela qual condeno a parte embargante a pagar à embargada multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 

DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO 

ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 

1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de 

obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da 

decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer 

das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e 

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a 

controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão quanto 

ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso especial 

inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial sequer 

ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada 

a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou expressamente 

apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos 

declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão 

embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a 

decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de julho de 2018 - 

22:21:41. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SALES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação da audiência de conciliação redesignada no presente feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 1966-71.2018.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

TERMO CIRCUSNTANCIADO DE OCORRÊNCIA: 1966-71.2018.811.0038

CÓDIGO: 101304

 Com amparo no art. 73 c/c o art. 71 da Lei 9.099/95, DESIGNO a audiência 

preliminar para a data de 13 de setembro de 2018, às 10h00min, 

recomendando a secretaria deste JECrin providencie a intimação do 

querelante e querelado, na forma do art. 67, e os advirta acerca do 

disposto no art. 68, ambos da Lei 9.099/95.

Araputanga/MT, 23 de julho de 2018.

Marcilene Alves da Silva

 Conciliadora

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 39/2018-DF

 A Excelentíssima Sra. Marina Carlos França, Juíza de Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a Lei Municipal nº 098, de 26 de janeiro de 1972.

 R E S O L V E:

Art. 1º- Suspender o expediente forense e os prazos processuais no 

Fórum desta Comarca no dia 06 de agosto de 2018, (segunda-feira), em 

virtude de Feriado Municipal, em comemoração ao Padroeiro da cidade de 

Arenápolis, Senhor Bom Jesus da Lapa.

 Art. 2º- Prorrogar os prazos processuais para o primeiro dia útil 

subsequente.

 P.R. Cumpra-se. Remetendo cópia a Corregedoria Geral da Justiça.

 Arenápolis-MT, 25 de julho de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55874 Nr: 3228-63.2016.811.0026

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Arruda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116-MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez desarquivado o presente feito sem que, até a 

presente data, nada fosse requerido pelo autuado, INTIMA-SE o douto 

causídico autor do pedido de desarquivamento para, no prazo de 10 (dez) 

dias dar andamento ao feito, manifestando e/ou requerendo o que 

entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65841 Nr: 483-42.2018.811.0026

 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): FLAVIO NETO ALMEIDA DE ANDRADE, 

RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 
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de seu patrono constituído, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com a complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, 

no importe de R$ 1.692,00, conforme sua certidão de ref.: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64855 Nr: 4933-62.2017.811.0026

 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): Lindalva de Almeida Gaklik, Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 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 

recolhimento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no importe de R$ 

564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), nos termos de sua 

certidão, lavrada à Ref.: 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57940 Nr: 1034-56.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulpiano Ferreira Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, as partes apresentaram acordo almejando 

sua homologação e a extinção da demanda – ref. 29.

 Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, na forma 

do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada pelas 

partes.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22477 Nr: 995-69.2011.811.0026

 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: Ricardo Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino da Silva Quinteiro, Delmar Prestes 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. Traslade-se cópia da sentença de fls. 93/100 para Ação de Execução 

registrada sob o Código 562, em apenso, em seguida, cumpra-se o item 2 

da decisão proferida a fl. 147, daqueles autos.

III. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito.

IV. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 518-70.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SEVERINO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE os interessados para manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias, notadamente quanto ao auto de avaliação (págs. 78/80).

II. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44865 Nr: 787-80.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inez de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que, conforme petição de fls. 43/43-verso, fora agendado 

o dia 12.07.2018 para realização de entrevista junto ao INSS, 

impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se nos presentes autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, jungindo cópia da decisão administrativa, se 

for o caso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45692 Nr: 1400-03.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Vieira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Civaldo Flávio de Souza, Nivaldo Bento Vieira, 

Moacir da Ross Corsini, Aldeni Queiros dos Santos, Alzemira Silva e 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALZEMIRA SILVA E SOUZA, 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: Usucapião de terreno urbano nº 23, quadra 78, à Rua 

Silvano Rodrigues, Bairro Vila Nova, Arenápolis/MT, sob o nº 628, no CRI 

de Arenápolis/MT.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, entendo perfeitamente cabível a 

denunciação da lide, conforme pugnado pela parte requerida, nos moldes 

do artigo 125, inciso II, do mesmo Códex, razão pela qual DEFIRO o 

pleito.PROCEDA com as alterações necessárias no Sistema Apolo e na 

capa dos autos, a fim de constar no polo passivo Alzemira Silva e Souza, 

devendo a providência ser certificada.INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar aos autos o atual endereço da 

requerida.Em seguida, CITE-SE a ré para, querendo, oferecer contestação, 
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no prazo legal.Diversamente, estando à requerida em lugar incerto e 

desconhecido, desde já, DEFIRO a citação por edital no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, ambos do 

CPC).Se citada por edital e o prazo transcorrer in albis, DECRETO a 

REVELIA do(a) requerido(a), nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, e NOMEIO como seu curador especial Dr. Elias Bernardo 

Souza, OAB n. 3.898-0, devendo ser feita a intimação para seu mister com 

a apresentação de contestação.No mais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO.Dessa feita, para que se possa requer em juízo 

a aquisição da propriedade pelo instituo da usucapião extraordinária, 

mister se faz a presença dos requisitos legais indispensáveis para a sua 

concessão: (I) coisa hábil ou suscetível de usucapião, (II) posse mansa e 

pacífica com “animus domini” e (III) decurso do prazo de 15 (quinze) 

anos.A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a posse do 

requerente é mansa e pacífica com “animus domini”; há decurso do prazo 

de 15 (quinze) anos;Oportunizo a manifestação das partes, para 

querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os pontos 

controvertidos.Registro que, para produção probatória faz-se mister a 

realização da prova testemunhal, razão pela qual, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de AGOSTO de 2017 às 

13h30min.Consigno que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.Caso contrário, devera proceder 

a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data designada, 

devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência de pelo 

menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das hipóteses 

prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Por fim, considerando que ausência 

de Defensor Público nesta Comarca, NOMEIO a Dra. Isabella Amaral 

Ferreira, OAB n. 22.786-MT, para defender os interesses da parte autora, 

devendo ser intimada de tal encargo.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 24 de julho de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 4635-70.2017.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pinheiro Sobrinho Junior, Generson / 

Gernerson de Souza Cordeiro, Jefferson Leone dos Santos Lima, 

Deocleocio Luiz Silvestri, Luiz Rodrigues de Arruda, Adão Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O, 

Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a presente ação penal, para efeito de (a) ABSOLVER o réu JEFFERSON 

LEONE DOS SANTOS LIMA, VULGO “JEJÉ”, quanto ao delito descrito no 

art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal; (b) CONDENAR o réu ADÃO PEREIRA DA 

SILVA, como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; (c) 

CONDENAR o réu DEOCLECIO LUIS SILVESTRE, VULGO “KESSI”, como 

incurso no (i) art. 12 da Lei nº 10.826/03, (ii) art. 288 do CP e (iii) art. 29 da 

Lei nº 9.605/98 e ABSOLVER quanto ao delito descrito no art. 35, caput, 

da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal e DESCLASSIFICAR a imputação criminal inicial (art. 33, 

caput, Lei 11.343/2006), para o crime previsto no art. 28 da Lei 

11.343/2006; (d) CONDENAR o réu GENERSON SOUZA CORDEIRO, 

VULGO “FÚ”, como incurso no (i) art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 

nº 11.343/06, (ii) art. 12 da Lei nº 10.826/03, (iii) art. 288 do CP e (iv) art. 

29 da Lei nº 9.605/98 e ABSOLVER quanto ao delitos descritos no art. 242 

do ECA e art. 14 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do 

CPP; e (e) CONDENAR o réu SILVIO PINHEIRO SOBRINHO JUNIOR, VULGO 

“JUNINHO”, (i) art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, (ii) 

art. 288 do CP e (iii) art. 29 da Lei nº 9.605/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43757 Nr: 1966-83.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Jose Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez excedido o prazo legalmente previsto para 

extração dos autos em carga, INTIMA-SE, via DJe o Dr. JOSÉ ANTONIO 

SALDANHA POMPEU CARDOSO para, no prazo de 48 horas, promover a 

devolução do feito, sob pena de tomada das medidas legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42685 Nr: 794-09.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez excedido o prazo legalmente previsto para 

extração dos autos em carga, INTIMA-SE, via DJe o Dr. Erick Henrique Dias 

Prado para, no prazo de 48 horas, promover a devolução do feito, sob 

pena de tomada das medidas legais cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42310 Nr: 295-25.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleides Casemiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte denunciada, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído – Dr. Sandro 

Leite dos Santos - OAB/MT 7532, para tomar ciência da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/09/2018, às 16h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55030 Nr: 2668-24.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adomildo Pereira da Cruz Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca de 

Arenápolis NOMEIO como defensor(a) dativo(a) do(s) réu(s) o(s) 

advogado(s) Dr. LUIZ ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS (OAB 23652/O) 
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para que apresente memoriais finais, cuja verba honorária será fixada em 

sentença.

INTIME-SE, pessoalmente, o patrono nomeado.

II – Após, com a juntada dos memoriais finais, VOLTEM-ME os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62851 Nr: 4046-78.2017.811.0026

 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: NAIANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

AQUIDAUANENSE LTDA - ME, Julio Cezar Palhano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Portanto, com fundamento no art. 300 do CPC e ante presença 

simultânea do fumus boni iuris e periculum in mora, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA, a fim de determinar que a 

requerida JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA – ME (nome fantasia: CESUC 

– CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ), tome as providências 

necessárias para registro e regularização do diploma de Curso Superior 

Gestão em Recursos Humanos (fl. 16), referente a autora NAIANE ALVES 

MARTINS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais).5. Ante correspondência devolvida à fl. 63, 

INTIME-SE o autor para que apresente novo endereço da requerida no 

prazo de 15 (quinze) dias.6. Após, considerando que há interesse na 

conciliação (fls. 61/62), DESIGNE-SE nova data para realização de sessão 

de conciliação.7. Com a apresentação do endereço, CITE-SE e INTIME-SE a 

requerida JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA – ME (nome fantasia: CESUC 

– CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CUIABÁ) para cumprimento da 

medida liminar, bem como para comparecimento na sessão de conciliação 

agendada.Anote-se que o prazo para contestação começará a fluir a 

partir da data de audiência de conciliação ou do protocolo de pedido de 

cancelamento, se for o caso.8. Sendo ofertada contestação e havendo 

presença de preliminares, INTIME-SE a parte autora para réplica.9. 

Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 1582-47.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Inácio da Silva Junior, Wilson Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 VISTOS.

1. Considerando que o Agravo de Instrumento interposto pelo embargante 

não fora conhecido em razão da ausência de pressuposto extrínseco de 

admissibilidade recursal, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo 

de 05 (cinco) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da 

causa, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito.

2. Se recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) 

dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram 

recolhidas adequadamente.

3. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e 

TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 36.

4. Oportunamente, certificado o recolhimentos das custas e despesas 

processuais pelo cartório distribuidor, APENSE estes autos ao processo 

de código 64006 e certifique-se quanto à tempestividade.

5. Após, conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN FELIX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000129-97.2018.8.11.0026 REQUERENTE: VALDEVAN FELIX DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 14206415), recebo 

o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-57.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000067-57.2018.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES BISPO 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - Primeiramente, 

defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, ss., CPC/2015. II - Certificada a tempestividade do 

recurso interposto (id 14210103), recebo o recurso em efeito devolutivo 

(art. 43, da Lei 9.099/1995). III - Em sequência, intime-se o recorrido para, 

querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias 

(art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). IV - Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000140-29.2018.8.11.0026 REQUERENTE: SANDRA REGINA TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto (id 14233111) e recolhido o preparo, recebo o recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-60.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010035-60.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARIA CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

reclamante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade dos recursos interpostos e 

recolhido o preparo pelo reclamado, recebo-os recurso em efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Intime-se as partes para, querendo, 

apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, 

Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 

de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000158-50.2018.8.11.0026 REQUERENTE: KAIQUE FERNANDES 

MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

14219228), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 

de julho de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-81.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000046-81.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13253824) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-86.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (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:8010204-86.2012.8.11.0026 Intimo o rrequerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca 

da penhora realizada nos autos (Id 6527469 e 6527515).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-21.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES 69086923100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA 97207497172 (EXECUTADO)

KLAYTON MELZ ALVES ARRUDA (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010208-21.2015.8.11.0026 Por determinação da MM. Juíza de 

direito, intimo o exequente, na pessoa dos seus patronos, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, atualize o débito, observando os termos da 

sentença/acordão, retificando a planilha apresentada no id 13348674, uma 

vez que o procedimento de cumprimento de sentença acaba de ser 

inaugurado, não havendo que se falar por hora em multa (art. 523, caput e 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000352-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MESQUITA OAB - SP193189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.H. KROLING - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000352-50.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, acerca do despacho proferido no ID 14349877

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA (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 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000004-66.2017.8.11.0026. REQUERENTE: LUCIANE BUCIANELLI 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da 

obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

13683309) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000107-73.2017.8.11.0026. REQUERENTE: HOZANA LAURIANA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 13716580) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Contudo, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-26.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRITO 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:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010132-26.2017.8.11.0026. REQUERENTE: ELIANE BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação 

objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 

924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, 

afastando o interesse processual até então presente. Tendo o autor 

expressado sua concordância com o pagamento efetuado e informado os 

dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14340822) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010116-43.2015.8.11.0026. REQUERENTE: MARGARIDA MARIA DOS 

PASSOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da 

obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

13732110) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-21.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA WAIANDT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010057-21.2016.8.11.0026. REQUERENTE: JANAINA WAIANDT DA 

SILVA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 14024891) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Contudo, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-34.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010136-34.2015.8.11.0026. REQUERENTE: LAIS DOS REIS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da 

obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, nos termos da 

letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Tendo o 

autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado e 

informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

12725163) a extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na 

espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUCAS ALBOES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000066-72.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JEFFERSON LUCAS ALBOES 

DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. I – Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente. Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento 

efetuado e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 13914378) a extinção do feito é medida que se impõe. III - 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, eis que não 

cabíveis na espécie. Determino a expedição de alvará de levantamento 

dos valores depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. 

Contudo, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JUNIOR VITORIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000058-32.2017.8.11.0026. REQUERENTE: JORGE JUNIOR VITORIO 

QUEIROZ REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente. Tendo o autor expressado sua 

concordância com o pagamento efetuado e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14259364) a 

extinção do feito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

amparo no art. 924, II, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que não cabíveis na espécie. 

Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 25 de julho 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 3035-85.2018.811.0088

 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: ELTON JANICKI OFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO OFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação (...)dificuldades no provimento das necessidades 

do interditando, o que certamente resultaria em prejuízos à já debilitada 

saúde dele, agravando ainda mais o seu quadro. Por tais razões, DEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA formulado na inicial e nomeio 

ELTON JANICKI OFMANN como curador provisório do interditando 

EDMUNDO OFMANN.Lavre-se o respectivo termo de curatela provisória, 

intimando-se o curador para prestar o respectivo compromisso no prazo 

de 5 (cinco) dias.Oficie-se, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, 

requisitando das entidades bancárias desta comarca informações a 

respeito da existência de contas ou aplicações financeiras em nome do 

interditando, fazendo alusão ao número de sua carteira de identidade e de 

seu CPF, se houver nos autos.Para a audiência de interrogatório do 

interditando (art. 751 do NCPC) designo o dia 26 de setembro de 2018, às 

18 horas.Cite-se o interditando para que compareça na audiência 

designada (art. 751 do CPC), consignando-se no mandado que, querendo, 

poderá impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de interrogatório, constituindo advogado para a realização de 

sua defesa, sendo que qualquer parente sucessível poderá constituir-lhe 

advogado com os poderes judiciais que teria se nomeado pela 

interditanda, respondendo pelos honorários (art. 752).Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40479 Nr: 882-26.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA TEREZINHA SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, determino:

1. Intime-se a requerente, por seu advogado, para que manifeste-se 

quanto ao pedido de declínio de competência encartado às fls. 348/350, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em respeito ao artigo 10, do Código de 

Processo Civil.

2. Após, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao cumprimento INTEGRAL 

da determinação de fls. 298/299. Em caso negativo, CUMPRA com 

URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 966-22.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILAS DE MORAIS JUNIOR, PRISCILA FERRACIN 

DE BARBA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Intimação do recorrente para se manifestar acerca das contrarrazõe 

juntadas nas fls. 76/82, no prazo legal, nos termos do art 1009, § 2°, do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40012 Nr: 422-39.2011.811.0088

 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: SLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para condenar o INSS 

a conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com 

fulcro art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário base, 

com DIB em 27/01/2009 (data do requerimento administrativo – fls. 52), 

bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados.A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das 

custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que 

se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes os quais arbitro em 10% 

sobre o valor das parcelas em atraso até a data da publicação da 

sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa 

repetitiva e de extrema simplicidade, consoante art. 85, § 2º, do CPC, e 

Súmula 178 do STJ.Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 

934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do 

STJ.Não havendo manifestação das partes, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60627 Nr: 897-19.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MARADONA JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo a emenda à inicial de ref. 50 e delibero pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, o que faço com base no art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários pela parte exequente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 880-56.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILAS DE MORAIS JUNIOR, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o feito encontra-se suspenso, consoante determinado 
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às fls. 316, aguarde-se a resolução do processo código 54351.

No mais, não obstante o determinado acima, intimem-se os requerentes, 

para que manifestem-se quanto ao pedido de Declínio de Competência (fls. 

320/321), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10, do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 12/2018-DF

O DOUTOR VICTOR LIMA PINTO COELHO, MMº. Juiz de Direito e Diretor 

Foro desta Comarca de Brasnorte/MT, 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 de maio de 2012, e da 

Portaria nº. 55/2013/PRES, de 31 de janeiro de 2013.

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida em 17 de julho de 2018, pelo 

Excelentíssimo Senhor ViceDiretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso Senhor Eduardo da Silveira Campos, nos autos de Pedido de 

Aber tu ra  de  Processo Se le t i vo  nº .  01 /2018 (CIA nº 

0063383-42.2018.8.11.0000), qual autorizou a realização de novo 

processo seletivo de estagiários de nível médio.

RESOLVE: TORNAR PÚBLICA a abertura do Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado para Nível Médio, para formação de 

cadastro de reserva do Fórum da Comarca de Brasnorte/MT.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiário serão de 

responsabilidade da Comissão do Processo Seletivo para recrutamento de 

Estagiários, com apoio do Juiz Diretor do Fórum.

 1.2 O processo seletivo a formação de cadastro de reserva no quadro de 

estagiários remunerado do Poder Judiciário de Mato Grosso, para 

estudantes de nível médio.

1.3 O estágio será realizado no Fórum da Comarca de Brasnorte-MT.

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 

aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um 

magistrado (a) ou servidor (a) do Poder Judiciário, sem qualquer forma de 

vínculo empregatício.

1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade 

de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em 

uma prova objetiva.

1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I do presente edital.

1.8 Serão observados o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, 

distribuídas em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da 

Instituição, sem prejuízo das atividades discentes.

2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR

2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou 

privadas de educação de nível médio.

2.2 Na data de inicio do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 

16(dezesseis) anos completos.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas na Diretoria do Foro da Comarca de 

Brasnorte, no período de 01.08.2018 a 31.08.2017 das 13h00min às 

17h30min.

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá vir munido de cópia dos 

documentos pessoais.

3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para recrutamento de estagiários de nível médio e 

superior de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto 

(RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de 

veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal.

3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

3.6 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas 

constará de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

disponibilizado no site deste Tribunal www.tjmt.jus.br.

4. DAS PROVAS

4.1 A confirmação da data e as informações sobre os locais de prova 

serão

divulgados oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições, 

no Diário da

Justiça Eletrônico, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br.

4.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento 

de identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 

transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos 

antes do início da prova.

4.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto.

4.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de 

nascimento, CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.5 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.

4.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão 

elaboradas de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo I 

deste Edital.

4.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 

Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, 

c, d).

4.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será 

admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper 

ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, sendo 

computada como errada a questão com tais ocorrências.

4.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim.

4.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

4.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e 

portar-se com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais 

responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais 

candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.

4.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a 

realização das provas importará na sua eliminação.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

5.1 Cada questão da prova valerá 2,5(dois virgula cinco) pontos.

5.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no 

mínimo 50%(cinqüenta por cento) de acertos na prova objetiva.

5.3 A classificação será efetuada por ordem crescente do total de pontos 

obtidos pelos candidatos na prova objetiva.

5.4 Em caso de empate serão priorizados o candidato que:

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português;

b) Tiver maior idade;

C) Tiver cumprido maior parte do curso.

5.5 A nota final do processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida 

na prova objetiva.

5.6 O resultado do processo será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico 

(DJE) na página do Tribunal de Justiça.

5.7 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, que far-se-á na conveniência e necessidade da 

administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas.

6. DOS RECURSOS

6.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02(dois) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto:

a) Ao gabarito provisório;

b) Ao resultado final do Processo Seletivo.

6.2 Os recursos deverão ser interpostos na Diretoria do Foro da Comarca 

de Brasnorte/MT.

6.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao I Processo Seletivo 

para recrutamento de estagiários.
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6.4 Os recursos devem conter a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

6.5 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.

7. DA COMISSÃO

7.1 A Banca Examinadora do Teste Seletivo será composta por:

Presidente: Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro; 

Membro: Alessandra dos Santos Cunha Diamantino Dyrell, Assessor de 

Gabinete I; Sidney Pereira, Gestor Administrativa 3; Marcos Ediones 

Bertholdi, Gestor Geral.

8. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça.

9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

9.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes 

requisitos:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;

b) Matricula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior, atestados pela instituição de ensino;

c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos;

d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino;

e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

presentes no Termo de Compromisso.

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de 

Estágio Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de classificação e o número de 

vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar qualquer 

alteração de dados, por meio do email divisao.estagio@tj.tm.gov.br.

9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos:

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF;

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4;

c) Ficha Cadastral preenchida;

d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.);

e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual 

conste estar matriculado;

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 

789/2009/DRH.

9.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não 

comparecerem para formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados desistentes, 

seguindo-se à nomeação do próximo classificado.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 

de classificação.

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo.

10.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

10.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de 

direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo 

vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando 

precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 

investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 

11.788, de 25 de setembro de 2008.

10.5 Os estagiários são auxiliares da justiça, sem vinculo 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$ 736,68 (setecentos e trinta e seis reais e 

sessenta e oito centavos) sendo assegurado aos estagiários, auxílio 

transporte de R$ 169,40 (cento e sessenta e nove reais e quarenta 

centavos).

10.6 Quaisquer dúvidas ou omissões do presente edital serão sanadas 

pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, através de requerimento 

por escrito, datado, assinado e protocolado na Diretoria do Foro desta 

Comarca, 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.

Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato 

Grosso, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, 

(Marcos Ediones Bertholdi) Gestor Geral de 1ª Entrância, que o digitei e 

assino.

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÍVEL MÉDIO

PORTUGUÊS

Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Pontuação. Emprego das classes 

de palavras. Emprego de Tempos e Modos Verbais. Concordância Nominal 

e Verbal. Sintaxe da oração e do período.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de 

arquivos, gerenciador de impressão. Modos de utilização e conceitos de 

editores de texto e planilhas. Noções básicas do Word. Noções básicas 

de Excel. Gerenciamento de arquivos. Ferramentas e aplicativos de 

navegação e navegadores.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e 

métodos algébricos e aritméticos; seqüência lógica e leis de formação de 

principio multiplicativo, problemas de contagem e de probabilidades. 

Regras de três e de sociedade.

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES)

Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como 

política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, 

relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança 

pública.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22753 Nr: 465-08.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE FRUET FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhaes de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11746/mt, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PARTE REQUERENTE, na pessoa de seus advogados, de 

que fora expedido Alvará Eletrônico n. 418249-9/2018 em 11/07/2018 no 

valor de R$ 11.096,05 (onze mil noventa e seis reais e cinco centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22130 Nr: 1397-30.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INAR RUTSATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL TORRES FRANÇA - 

ESTAGIARIO - OAB:MT 9888 E, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:1553487

 arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23270 Nr: 974-36.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEJAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDLLFSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284-MT

 INTIMAÇÃO DO PARTE EXEQUENTE, de que fora expedido Alvará 

Eletrônico n. 418259-6/2018 em 11/07/2018 no valor de R$ 3.364,67 (três 

mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). 

Certifico, ainda, que os autos serão arquivados nos termos da decisão de 

fl. 364.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 454-71.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de aposentadoria rural proposta por ILDETE SILVA 

MENESES em face de INSS, ambos qualificados nos autos.

Tendo em vista a certidão de fls. 142/143, verifico que o processo 

encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da 

parte autora que não apresentou o resultado da perícia determinado 

despacho fl.141.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais a serem calculados pela 

Contadora judicial e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

causa atualizado pelo índice INPC.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-45.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000051-45.2018.8.11.0110. REQUERENTE: WALLACE RIBEIRO BRAGA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Diante do pedido id.14347623 

e dos documentos juntados no id.14347678, cancelo a audiência de 

conciliação e determino a nova designação da audiência, de acordo com a 

pauta dos Juizados. Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis, 25 de julho de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 1743-72.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Processo: 1743-72.2013.811.0110 Código: 31989

Vistos.

Decisão->Determinação.

Compulsando os autos, verifico que fora determinada a intimação da parte 

executada para manifestação acerca da penhora e avaliação de bem 

realizada às fls. 69/73.

A certidão de fl. 108 informou a impossibilidade da intimação, por não ter 

sido encontrada a executada no endereço constante no mandado.

A parte exequente requereu pesquisa do endereço da executada via 

sistema InfoJud (fls.111/112), deferida e realizada (fls.113/114).

Pugna a exequente pela expedição de carta precatória à Comarca de 

Uberlândia/MG para intimação da parte executada.

É o breve relatório.

Defiro o pedido de fls.115/115-v. Expeça-se carta precatória à Comarca 

de Uberlândia/MG, para intimação da parte executada para que se 

manifeste acerca da penhora e avaliação realizada às fls. 69/73, 

conforme despacho de fl.101. Atente-se ao endereço indicado à fl.115.

Após, voltem-me para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31926 Nr: 1688-24.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BELARMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1688-24.2013.811.0110 Código: 31926

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento do ato dos Embargos à Execução em apenso, 

código 34568.

Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 337-45.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BELARMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Processo: 337-45.2015.811.0110 Código: 34568

Vistos.

Intime-se pessoalmente o Município de Campinápolis para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre os cálculos de folha 27, com fulcro no 

art. 183, §1°, do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24715 Nr: 838-09.2009.811.0110

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CANDIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 838-09.2009.811.0110 Código: 24715

Vistos.

Decisão->Determinação.

As partes exequentes requerem a execução de sentença, assim recebo 

as petições de fls. 338/341 (Diego Mayolino Montecchi-Honorários 

sucumbenciais) e 349/352 (Joaquim Cândido dos Reis) como Cumprimento 

de Sentença, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado (fl.335).

Intime-se o Município de Campinápolis, na pessoa de seu representante 

legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação às execuções, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta 

dias), ou concordar com os cálculos apresentados pelos exequentes, na 

forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31454 Nr: 1218-90.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Processo: 1218-90.2013.811.0110 Código: 31454

Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, certifique a Secretaria se o SETAE - Serviço de Tratamento 

de Água e Esgoto ainda é o concessionário do serviço de fornecimento de 

água para o Município de Campinápolis/MT.

Diante das informações de folha 146, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para as providências que entender cabíveis.

Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, volte-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 183-03.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLANDE JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3.566-B/MT

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32142 Nr: 1885-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LUZIA DE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32065 Nr: 1809-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23628 Nr: 1187-46.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DENIS NUNES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 2008/145 Código: 23628

Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ORLANDO DENIS 

NUNES SANTOS em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Foram expedidos os Ofícios Requisitórios (fls. 157/165), posteriormente, 

sobreveio informação da Diretoria do Departamento Auxiliar da Presidência 

comunicando a quitação e arquivamento dos autos formalizados do Ofício 

requisitório (fls. 175,verso/179).

Intimado o exequente para se manifestar em 10 (dez) dias, nada requereu, 

deixando transcorrer o prazo in albis (fl. 182).

É o relatório. Decido.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial, no 

caso dos autos o executado quitou sua obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32197 Nr: 1938-57.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32169 Nr: 1909-07.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 MPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceder a intimação do 

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, para no prazo legal apresentar 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto pelos 

denunciados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 249-41.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR FRANCISCA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32486 Nr: 220-88.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32175 Nr: 1915-14.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 1870-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA POLICARPO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41225 Nr: 138-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se dos autos que as partes 

chegaram a um consenso, tendo o Ministério Púbico se manifestado 

favorável à homologação do acordo. Nesse prisma, sabe-se que a 

solução consensual da lide é o melhor caminho, diante dos ditames do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação das partes e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito sem custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem honorários sucumbenciais, devido 

a consensualidade. P.R.I.C.

Diante da nomeação do Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira (OAB MT n. 

20511) para o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 06 (seis) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 19), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Diante da nomeação do Dr. Marcelo Batista de Faria (OAB GO n. 48315) 

para o feito patrocinando os interesses da requerida, fixo os honorários 

advocatícios no valor de 06 (seis) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT 

(tabela XI, item 19), devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. O 

escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor do 

advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, 

sessão 12, item 1.2.4. Nada mais havendo a consignar, por mim, Naiara 

Sousa Santos (assessora de gabinete), foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32120 Nr: 1863-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE CHRISOSTOMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 285-49.2015.811.0110

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON QUIRINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER RESENDE MARTINS, MARIA LUISA 

MICHELS, AYRTON ATTAB BORSARI, JOÃO JORGE MACEDO, 

MARISTELA MICHELS, CLÁUDIA MICHELS MARTINS, ESPÓLIO DE JOSE 

GONÇALVES SASTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83.161/SP

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35218 Nr: 703-84.2015.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY RODRIGUES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CASSIANO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEI DIVINO FRANCO - OAB: 

38.732/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLY RODRIGUES SILVÉRIO, Cpf: 

00172720176, Rg: 1520726-9, Filiação: Sebastiana Nunes Rodrigues e 

Antonio Soares Rodrigues, data de nascimento: 10/12/1965, brasileiro(a), 

natural de São Luis de Montes Belos-GO, casado(a), do lar. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.Sem Resolução de Mérito->Extinção->Indeferimento 

da petição inicialTrata-se de Ação de Divórcio Litigioso movida por MARLY 

RODRIGUES SILVÉRIO, em face de PEDRO CASSIANO SILVÉRIO.Foi 

determinada à autora a emenda da inicial, para que fosse juntada 

documentação comprobatória da maioridade do filho (fls.16/17).Tentada a 

intimação da autora no endereço informado à exordial, restou frustrada, 

conforme certidão de fl. 20. Determinada nova tentativa de intimação 

pessoal (fl.25), novamente a requerente não foi localizada (fl.29).Ressalto 

a impossibilidade de citação do requerido ante a ausência de endereço 

nos autos.Determinada a emenda, mas não cumprida a diligência, o 

indeferimento da petição inicial é a medida que se impõe.É o breve 

relato.Decido.Conforme exposto acima, determinada a emenda à inicial, foi 

impossível a intimação da parte autora em razão de sua não localização, 

fato este que acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito por 

indeferimento da inicial. Senão, vejamos:Art. 321.O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.Parágrafo único.Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO 

DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em honorários.Custas 

suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, 

proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as respectivas 

anotações, averbações e comunicações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO EDUARDO 

MATTOS DINIZ, digitei.

Campinápolis, 17 de julho de 2018

Wanessa dos Passos Farias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34943 Nr: 540-07.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 Processo: 540-07.2015.811.0110 Código: 34943

 Vistos.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RITA DE CASSIA 

ALMEIDA DO CARMO, em face do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT (fls. 

57/63-v).

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença (fl.65), o 

requerido permaneceu silente (fl. 66) quanto ao cálculo apresentado pela 

requerente à fl.62-v.

Desta feita, necessário o prosseguimento do feito nos termos do art. 535, 

§3º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 62-v apresentado pela parte 

exequente.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, de acordo com o Provimento 

11/2017-CM.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38744 Nr: 953-49.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8.459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIAMAR CAETANO DA 

SILVA - OAB:14.292

 Processo: 953-49.2017.811.0110 Código: 38744

Visto.

Decisão->Determinação

 Primeiramente, a Secretaria deverá certificar quais os causídicos 

cadastrados nos presentes aos para representação das partes, bem 

como sobre a existência da juntada de instrumento de procuração.

 Nesse viés, com a regularização da representação processual, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para no prazo de 05 

(cinco) dias se manifestarem sobre o laudo de avaliação do imóvel (fls. 
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73/79); nos termos do art. 845, §2°, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32154 Nr: 1895-23.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT

 Processo: 1895-23.2013.811.0110 Código: 32154

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32159 Nr: 1900-45.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1900-45.2013.811.0110 Código: 32159

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 1822-51.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLANDE JOSÉ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1822-51.2013.811.0110 Código: 32078

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 1926-43.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1926-43.2013.811.0110 Código: 32185

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32122 Nr: 1865-85.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACY ROQUE DOMINGAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1865-85.2013.811.0110 Código: 32122

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32103 Nr: 1847-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Processo: 1847-64.2013.811.0110 Código: 32103

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.
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Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23087 Nr: 647-95.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, PMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDEDMG, WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Processo: 647-95.2008.811.0110 Código: 23087

Vistos.

Decisão->Determinação.

Chamo o feito à ordem.

Indefiro o pedido de folha 217/218, visto que o executado já foi 

devidamente citado nos presentes autos (fl. 21), inclusive já apresentou 

manifestações (fls. 35 e 61/63).

Assim, intime-se a exequente para requer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do 

art. 921 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41908 Nr: 526-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM BRASIL S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IANDRA SANTOS 

MORAIS, para devolução dos autos nº 526-18.2018.811.0110, Protocolo 

41908, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30925 Nr: 696-63.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLÚCIA CORREIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99308 Nr: 2963-93.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS, VANDERLEI ANTONIO DE 

MARCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH, MARCOS 

LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Vera/MT com a finalidade de Citação do requerido Marcos 

Lorenzi, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96269 Nr: 1396-27.2017.811.0101

 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: ELEN CRISTINA VARGAS SCHARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:MT/17544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora a fim de informar em que local a menor foi 

sepultada, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Com a informação, oficie-se a administração do cemitério a fim de 

informar se houve realmente o sepultamento e a data em que ocorreu. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

3. Com as informações, abra-se vista ao parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 1256-90.2017.811.0101

 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: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

Em razão de sua atuação como defensora da parte Requerida, CONDENO 

o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios no 

valor mínimo de 02 URH, qual seja, o valor de R$ 1.793,02 (um mil, 

setecentos e noventa e três reais e dois centavos) da Tabela de 

Honorários da OAB/MT à defensora nomeada, Dra. TANIA MARA ROSA 

FINGER. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da 

CGJ.

No mais, cumpra-se a sentença prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80208 Nr: 524-85.2012.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de JOEL 

ANTUNES DE OLIVEIRA em relação ao fato apurado nos autos.Sem 

custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, 
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devendo ser observado o artigo 1.387 da CNGC/MT.Oportunamente 

arquivem-se. Proceda a secretaria as comunicações previstas na 

CNGC.Cláudia, 18 de Julho de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88130 Nr: 1569-22.2015.811.0101

 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 G DA SILVA SASSI TRANSPORTES EPP, 

ADELAR ANTONIO TROMBETTA, Alberto Sassi, LOURDES GONSALVES 

DA SILVA SASSI, ANGELITA GROSFOSKI TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:PR 

- 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte Exequente para atualizar o débito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos para atos de expropriação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85338 Nr: 291-83.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, Alberto 

Sassi, LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XÊNIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:MT/13697

 Vistos.

1. Considerando o valor descrito na manifestação constante na 

Referencia 29, intime-se a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito, no prazo legal, sob pena de penhora.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 397-79.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON OLIVIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se o item "3" da decisão de fls. 53.

2. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90295 Nr: 2981-68.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Estando a Carta Precatória devidamente instruída para oitiva da 

testemunha WANDERSON ALVES DE LIMA, DESIGNO a audiência para o 

dia 10 de agosto de 2018, às 18h00min. Justifico a data por não haver 

pauta anterior disponível.

 Comunique ao juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75663 Nr: 2825-51.2016.811.0105

 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: ERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 382 do CPP, NÃO RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é hígida e não 

possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.CUMPRAM-SE 

todas as determinações constantes na sentença objurgada.Todavia, 

visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, determino à 

Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 646-52.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Rondônia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda em que figuram como partes as em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 06/19.

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX .

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda.

 De acordo com o art. 1635, inciso III, o poder familiar será extinto pela 

maioridade.

Nesse sentido, vejamos a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul:

TJ-RS - Apelação Cível AC 70051498244 RS (TJ-RS)Data de publicação: 

26/11/2012.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PESSOA QUE 

COMPLETOU A MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da perda 

superveniente do objeto da ação de guarda (maioridade alcançada 

durante a tramitação do feito), deve ser julgada extinta a demanda, sem 

resolução de mérito, ficando prejudicado o exame do apelo. DE OFÍCIO, 

DECRETADA A EXTINÇÃO DO FEITO. (Apelação Cível Nº 70051498244, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 22/11/2012).

Destarte, tendo em vista que a adolescente atingiu a maioridade, a 

EXTINÇÃO DO FEITO é medida que se impõe por evidente perda 

superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo.

Arquivem-se os autos, após certificado o transito em julgado.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61832 Nr: 900-59.2012.811.0105
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 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: DFA, OdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Nonato Gomes Diniz 

- OAB:7539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADEem que figuram como 

partes as em epígrafe.

Inicial e documentos às fls.04/25.

Às fls. 38 foi determinada a intimação do autor para manifestação, sob 

pena de extinção.

Devidamente intimada, a autora deixou o interregno legal transcorrer in 

albis(fls. 41).

É breve o relatório.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar o autor para dar 

prosseguimento ao feito. Verifica-se que a parteautora instada a se 

manifestar, quedou-se inerte.

No caso em tela, o próprio autor e supostamente maior interessado na 

resolução da lidequedou-se inerte,razão pela qual a extinção dofeito é a 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, os quais fixo no patamar mínimo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade 

de intimar as partes acerca da decisão de referência 259.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67576 Nr: 536-82.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Loponi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. REDESIGNO a 

audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h00min. II. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63857 Nr: 1263-12.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Venício Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

DETERMINO a Serventia que proceda com a atualização dos patronos da 

parte exequente junto ao Sistema Apolo.

Ante o teor do petitório de fls. 59, DETERMINO a realização de pesquisa 

junto ao Sistema Bacen para o fito de obter o endereço atualizado do 

executado.

Com o aporte do resultado da diligência aos autos, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69372 Nr: 1567-40.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do andamento 

de referência 10, para ciência, bem como se manifestarem, caso queiram, 

no prazo legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 1078-13.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Carne América Ltda, 

Júlio César Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se à penhora de ativos financeiros da parte executada, via 

sistema BACENJUD, efetuando-se o bloqueio de valor o bastante para 

satisfazer a dívida exequenda.

Acaso a diligência supradeterminada reste infrutífera, desde já fica 

deferida a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61773 Nr: 842-56.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. REDESIGNO a 

audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h00min. II. ÀS 

PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 2677-40.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Carneiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 
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OAB:24.475/MT

 Processo n.º 2677-40.2016.8.11.0105 – Código: 75390

Executivo de Pena

Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do recuperando VALDEMIR CARNEIRO 

LIMA.

Inicialmente, DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento 

onde o recuperando está segregado para que forneça mensalmente 

atestado de comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e 

frequência na participação em atividades de ensino.

Na movimentação de Ref. 112 consta o cálculo de liquidação de pena, 

dando conta de que o recuperando atingirá o requisito objetivo para 

progressão de regime, em 31/12/2021, e para o livramento condicional, em 

30/08/2026.

Isso posto, considerando que a Defesa e o Ministério Público tomaram 

ciência do cálculo de pena, tendo pugnado pela homologação (Ref. 119 e 

Ref. 124, respectivamente), HOMOLOGO-O.

REMETAM-SE cópias ao custodiado e à Unidade Penitenciária, a fim de que 

sirva de atestado anual de pena a cumprir.

Com a juntada de eventuais pedidos, tornem-me os autos CONCLUSOS 

para deliberações. Se outro cenário, permaneçam os autos em cartório 

aguardando o cumprimento da pena.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42278 Nr: 1283-71.2011.811.0105

 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: Tradição Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Teixeira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87687 Nr: 1418-39.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Processo n.º 1418-39.2018.8.11.0105 – Código: 87687

Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do recuperando CELSON PEREIRA DA 

SILVA.

Na movimentação de Ref. 08 consta o cálculo de liquidação de pena, 

dando conta de que o recuperando atingirá o requisito objetivo para 

progressão de regime, em 06/03/2025, e para o livramento condicional, em 

18/02/2029.

Instada a se manifestar, o Ministério Público impugnou o cálculo de pena 

requerendo a correção da data base para fazer jus ao livramento 

condicional, com posterior elaboração de novo cálculo de pena (Ref: 20).

Desta forma, considerando que de fato o cálculo de pena encontra-se 

eivado de erro material consistente em considerar a data base para o 

livramento condicional a da prisão do recuperando, com base na 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 43.956/MG, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, 

DJe 23/09/2014), passo à saná-lo nos seguintes termos:

1) EXPEÇA-SE Cálculo de Pena considerando a data base para o 

livramento condicional a de início de cumprimento da pena, qual seja, 09 de 

março de 2018;

2) Com a vinda do cálculo de pena atualizado, DÊ-SE vistas dos autos à 

Defesa e ao Ministério Público, sucessivamente;

3) Após o cumprimento das providências supramencionadas, venham os 

autos CONCLUSOS para a eventual homologação do novo cálculo;

4) DETERMINO que seja oficiado ao Diretor do estabelecimento onde o 

recuperando está segregado para que forneça mensalmente atestado de 

comportamento carcerário, certidão de dias trabalhados e freqüência na 

participação em atividades de ensino.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 1478-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Duarte Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. I. Considerando a 

ausência de justificativa, nomeio o Dr. Alexandro Gutjahr Dos Santos - 

OAB/MT - 16496 para atuar apenas neste ato, arbitrando seus honorários 

em 01 URH. II. Dou por encerrada a instrução. III. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários advocatícios em favor do advogado que atuou neste ato IV. 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais por escrito. V. CUMPRA-SE expedindo o necessário. VI. 

ÀS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37688 Nr: 1393-41.2009.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a guarda 

definitiva da menor GEOVANA ROCHA aos Srs. JOSMAR DOS SANTOS 

DE SOUZA e GEANE SOUZA LOPES, e via de consequência JULGO 

extinto o feito, com a apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o 

artigo 487, inciso I do CPC.LAVRE-SE o competente termo e INTIMEM-SE os 

requeridos para que compareçam em juízo a fim de prestar o 

compromisso.Na forma do art. 141, §3º, do ECA, descabe pagamento de 

custas e emolumentos.Transitada em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, proceda-se às baixas e ARQUIVE-SE.Ciência ao Ministério 

PúblicoP. I. CUMPRE-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89191 Nr: 2369-33.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSS, GSES, VP, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda em que figuram como partes as em epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo 

entabulado entre elas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação.
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É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposiçãoda lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais.

Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Vistos etc.

Compulsando o processo, verifica-se a protocolização de diversas 

petições por parte das defesas.

 Analiso, de plano, o pedido da ré Yana relativo à sua remoção para o 

Corpo de Bombeiros. Sem adentrar ao mérito da validade de seu diploma 

de ensino superior, uma vez que há processo penal em andamento para 

apuração de tal situação, entendo que o pedido deve ser indeferido.

 Com efeito, devidamente oficiada a Diretoria da unidade prisional, a 

resposta – deveras esclarecedora – informa que Yana se recusou a 

retornar à cela especial, que foram encontrados aparelhos celulares em 

sua cela e, ainda, que Yana não tem bom comportamento.

Portanto, verifica-se que a ré, aparentemente, busca tumultuar a sua 

permanência na unidade prisional onde está instalada, com vistas a 

subsidiar uma “transferência” para o Corpo de Bombeiros.

 É princípio geral do direito que a ninguém é dado beneficiar-se da própria 

torpeza.

 Analisando o pedido da defesa, não há indicação de nenhuma razão apta 

a justificar referida remoção. Todos os elementos trazidos pela ré são 

originados por seu próprio comportamento.

 Além disso, pelas informações trazidas pela Direção do presídio, pode-se 

inferir que a ré encontra-se em cumprimento de prisão em instalações 

dignas de segurança e asseio, em perfeita consonância com o 

entendimento preconizado pela jurisprudência atualizada sobre o tema, 

caracterizando-se as mesmas como "qualquer espaço em unidade estatal 

de segregação provisória que atenda aos atributos de instalação e 

comodidade condignas, independente da existência de grades ou não” 

(STF. Rcl 14267/SP, J. 05.08.2015).

Por tais razões, INDEFIRO o pedido da ré Yana de transferência para o 

Corpo de Bombeiros.

 Quanto ao pedido realizado pelo réu Antônio, de transferência para a 

unidade prisional de Colniza, verifica-se há informação no processo de 

que referida unidade não dispõe de segurança suficiente para receber o 

réu. De mais a mais, está com lotação máxima, o que inviabiliza novas 

acolhidas.

 A despeito da recomendação do artigo 103 da Lei nº 7.210/84, no sentido 

de que os presos devem ficar em locais próximos a sua família, 

ressalva-se que esse direito é relativo, pois a transferência pode ser 

determinada por questões de interesse público ou pela própria segurança 

do apenado. Assim, a intenção do preso em estar próximo de seus 

familiares não afasta, por si só, a prudência do julgador. Com tais razões, 

INDEFIRO o pedido de transferência do réu Antônio para a Cadeia de 

Colniza.

Por outro lado, verifico que o ofício expedido à unidade prisional de Cuiabá 

não foi respondido. Assim, determino ao Sr. Gestor Judiciário que REITERE 

o expediente e mantenha CONTATO TELEFÔNICO diretamente com o 

responsável pela unidade prisional de Cuiabá – MT (o que deverá ser 

certificado) a fim de que responda este Juízo em 48 horas, sob as penas 

da lei.

 Por sua vez, em relação ao pedido da ré Yana acerca de suas 

vestimentas para as audiências, INDEFIRO. Não há constrangimento na 

utilização das roupas que são disponibilizadas pelo sistema prisional. 

Decisão em sentido contrário importaria em grave prejuízo à igualdade, 

uma vez que diariamente centenas de réus presos são apresentados em 

Juízo com as roupas que vestem nos presídios. Não há qualquer razão 

para que, em relação a ré Yana, o procedimento seja diverso.

 Por outro lado, quanto ao uso de algemas, a sua utilização será analisada 

sopesando a segurança do local, a periculosidade da ré e eventual risco 

de fuga. Uma vez constatada a desnecessidade de manutenção das 

algemas, essas certamente serão retiradas, o que será oportunamente 

decidido em audiência e consignado em ata.

 No mais, quanto ao pleito de adiantamento de audiência, INDEFIRO, visto 

que a pauta de audiências deste Juízo está por deveras assoberbada, 

não permitindo modificações.

 Quanto à suspensão do interrogatório da ré Yana, considerando que a 

data informada na petição é pretérita, certifique a Secretaria sobre a 

ocorrência do ato processual. Em caso positivo, vistas ao Ministério 

Público para que se manifeste, expressamente, sobre a necessidade de 

repetição. Após, conclusos.

 Por fim, analiso a notícia de “vazamento” de informações deste processo 

à imprensa. Em que pese a decretação de sigilo processual, vislumbra-se 

que houve veiculação de notícias pela imprensa, acerca de conteúdo que 

sequer havia sido analisado pelo Juízo. Assim, DETERMINO que o Gestor 

Judiciário promova as diligências e adequações necessárias para que o 

sigilo seja respeitado. DETERMINO, ainda, que todos os advogados do 

processo, bem como o Ministério Público, sejam cientificados 

expressamente de que o vazamento de informações importantes sobre 

processos que correm em segredo de Justiça pode ser considerado crime 

ou ato de improbidade administrativa.

No mais, deverá a Secretaria requisitar a participação dos réus Yana e 

Antônio na audiência de instrução já designada, a ser realizada nos dias 

02 e 03 de agosto do corrente ano, na Comarca de Colniza, se ainda não 

foi feito.

 Promova-se o necessário à realização da audiência acima mencionada.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se à Direção do presídio onde se encontra a ré Yana, para 

ciência do teor da presente decisão.

 CUMPRA-SE COM MÁXIMA URGÊNCIA, considerando tratar-se de feito 

concernente a réus presos.

 De Aripuanã para Colniza, 24 de julho de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

Juíza Substituta em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 1567-79.2011.811.0105

 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: MPDEDMG, LP, LPW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iara Maria Bahls - 

OAB:6465/MT
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 Vistos.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64623 Nr: 81-54.2014.811.0105

 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: Rosimar Alberto Borchardt Felberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fls. 56, a parte autora informou, por meio de seu advogado que as 

testemunhas compareceriam em audiência independente de intimação. A 

fls. 59, foi designada data de audiência e determinado que a parte autora 

depositasse o rol de testemuhas e informasse se essas compareceriam 

independente de intimação, certo que a advogado limitou-se a apontar o 

rol, mas não ratificou a informação de que as testemunhas compareceriam 

independente de intimação, conforme determinado pelo juizo, tampouco 

solicitou a expedição de mandados. Assim, para evitar prejuizos de 

frustração do ato, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que informe se as testemunhas 

arroladas a fls. 60, comparecerão de forma expontânea, ou se carece de 

expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42458 Nr: 1360-80.2011.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:16.878/PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, nos autos 

s u p r a ,  c o n f o r m e  v a l o r  d i s p o n i b i l i z a d o  n o  l i n k : 

“http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, nos moldes da 

Portaria 27/2008-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76420 Nr: 206-17.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Magalhães, Sidinalva Matias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 DISPOSITIVOa) DEFIRO a restituição do Celular Samsung Galaxy J105 

Mini, Dual Chip DOURADO QUADRIBAND ao requerente SILVANIR MATIAS 

SANTOS CHAGAS;b) DEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira 

eletrônica das acusadas DÉBORA MAGALHÃES e SIDINALVA MATIAS 

SANTOS, uma vez que a media se tornou inadequada e desnecessária 

ante ao quadro fático em que se encontram;c) DETERMINO o 

desentranhamento da petição juntada na movimentação de Ref: 130, bem 

como DETERMINO a juntada de referidos documentos na ação penal n.º 

1433-42.2017.8.11.0105 (Código: 78441);d) DEFIRO o pedido para a 

acusada DÉBORA MAGALHÃES participar das aulas ministradas na 

Escola Estadual Vinicius de Moraes, devendo APRESENTAR 

bimestralmente em Juízo o comprovante atualizado de matrícula;e) defiro o 

pedido de viagem formulado pela acusada DÉBORA MAGALHÃES para se 

submeter a tratamento médico na cidade de Cuiabá-MT no dia 27 de julho 

de 2018, devendo APRESENTAR em Juízo atestado médico informando o 

período que permaneceu fora desta Comarca;f) Considerando que pende 

de juntada de laudo toxicológico das substâncias entorpecente 

apreendidas, OFICIE-SE a Delegacia de Polícia para que, com a máxima 

urgência, junte o laudo definitivo de constatação da droga apreendida;g) 

OFICIE-SE a autoridade policial solicitando, com a máxima urgência, o 

relatório das interceptações telefônicas mencionado pela testemunha 

Ricardo Sanches durante a audiência realizada no dia 17 de outubro de 

2017;h) Após a juntada dos documentos requisitados nos itens “f” e “g”, 

DE-SE vistas dos autos às partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem alegações f inais, a começar pela 

acusação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 90323 Nr: 5492-73.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZXDA, WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação penal desmembrada, oriunda do processo código 

85413. A denúncia já foi recebida e os réus já foram citados.

 Considerando que há no bojo do processo relatos envolvendo menor de 

idade, determino que o presente feito tramite sob segredo de justiça, a fim 

de resguardar sua imagem. Promova o Gestor Judiciário o necessário ao 

cumprimento desta determinação.

No mais, ante a hipossuficiência declarada pelos réus, nomeio para 

patrocinar as suas defesas a Dra. Poliana Poltronieri, atuante na Comarca 

de Colniza, a qual deverá ser intimada da nomeação.

Não havendo recusa, intimem-se os réus acerca da nomeação.

Ao mesmo tempo, intime-se a douta advogada para apresentação das 

respostas à acusação, no prazo da lei.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

De Aripuanã para Colniza, 25 de julho de 2018.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza substituta em substituição legal

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32482 Nr: 610-67.2009.811.0099

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADR, AADR, JADR, MADR, LADR, MADR, 

LADR, MADR, VADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61806 Nr: 200-67.2013.811.0099

 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 JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA ROSENDO DA SILVA, VANILDA DA 

SILVA, RAQUEL LOURENÇO RIBEIRO, LUCIANA OLIVEIRA, JÉSSICA 

POTERMAIER PITTA, SUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA ROSENDO DA SILVA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido VANILDA DA 

SILVA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

LOURENÇO RIBEIRO, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido LUCIANA OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido JÉSSICA POTERMAIER PITTA, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido SUELI, 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, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos.Por consequência, REVOGA-SE a liminar outrora deferida.SEM 

CUSTAS, ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/01.DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios (art. 90 do CPC), considerando que não houve 

constituição, tampouco nomeação de advogado pela/para 

parte-requerida.IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 29 de junho de 

2018.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, 24 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 462-56.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON FERREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Almerinda Ferreira dos Santos, data de nascimento: 13/08/1953, 

brasileiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do denunciado para que compareça à Sessão para 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 24 de agosto de 2018, 

às 08h00min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu-MT.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denunciou o réu como incurso no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 24 de agosto de 2018, às 

08h00min, na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV 

PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAForam feitas pesquisas acerca dos 

endereços das testemunhas e do acusado, conforme documentos ora 

juntados. Por fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi 

feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à 

questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível intimação da 

outra parte;2.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do art. 422 do 

CPP, atentando-se aos endereços indicados;3.INTIMAR o acusado e a 

Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);4.ESTANDO PRESO o 

acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;5.INTIMAR os jurados;6.INTIMAR o Ministério 

Público;7.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 04/05/2018.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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 24 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 1172-08.2011.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

Considerando a juntada de informação de fls. 73/77, à SECRETARIA para:

 1. INTIMAR as partes para se manifestarem;

2. Ao Ministério Público;

3. Após, conclusos.

 Cumprir.

Cotriguaçu, 13 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 50-23.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos...

Superada a questão do endereço, já que este foi atualizado pelo próprio 

requerido com a juntada de procuração, segue-se.
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Deve-se frisar que não está com eficácia o mandado de busca e 

apreensão, já que há decisão de fl. 31 no processo de código 60260 

suspendendo “a liminar”.

Em que se pese considerar a desnecessidade deste processo, já que há 

processos “principais” onde a medida pode ser novamente pleiteada, é 

importante ouvir as partes e o Ministério Público.

1. INTIMAR as partes para se manifestarem, tanto sobre o interesse na 

continuidade deste processo quanto sobre o atual cenário processual;

2. Ao Ministério Público para manifestação;

3. Após, conclusos.

 Cumprir.

Cotriguaçu, 13 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 2471-73.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1.APENSAR estes autos ao processo nº. 2478-65.2018.811.0018 – 

código 82218, isso para evitar decisões conflitantes, bem como visando à 

celeridade processual, considerando a possibilidade de realização de atos 

conjuntos;2.CITAR o executado por meio de CARTA PRECATÓRIA para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no 

montante descrito na petição, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do 

Código de Processo Civil;3.FICA INTIMADO e CIENTE de que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no 

§1o incidirão sobre o restante.4.Não efetuado o pagamento no prazo 

mencionado ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a 

PARTE-AUTORA para requerer o que entender de direito, em seguida 

REMETER os autos ao Ministério Público, fazendo conclusos 

posteriormente;5.Consigne que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 

intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC);6.Apresentada impugnação, INTIMAR a exequente para se 

manifestar (prazo de 15 dias);7.Após, vistas ao Ministério Público;8.Na 

hipótese de o executado comprovar o pagamento ou após manifestação 

da exequente e Ministério Público, CONCLUSOS.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de julho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82306 Nr: 2527-09.2018.811.0099

 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: MPDEDMG, JFDS, SDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) 

do salário mínimo (R$318,00 na data de hoje).IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Por fim, considerando o endereço da parte-requerida (Cidade de Sarasota, 

Estado da Flórida, Estados Unidos da América), DEIXA-SE de designar 

audiência de conciliação por ora, ressalvando a possibilidade da 

parte-requerida indicar o interesse em sua realização.No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora da presente decisão;2.CITAR 

a parte-requerida para conhecimento do processo, bem como para que 

apresente resposta (inclusive contestar), isso no prazo de 15 (quinze) 

dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC, além de INTIMÁ-LA 

para pagar os alimentos provisórios fixados (R$318,00), os quais deverão 

ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação;a.OBS: A citação deverá ser realizada através de Carta 

Rogatória para o atual endereço da parte-requerida, qual seja Rua Bahia 

Vista Stree com Rua Hines ST, Avenue, na cidade de Sarasota, Estado da 

Flórida, Estados Unidos da América – telefone: (941) 822-4107.3.Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos ou, ainda, no caso de decurso de prazo sem 

manifestação, REMETER os autos ao Ministério Público para impugnação 

no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;4.Após, conclusos.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 1357-02.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARGEMIRO RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a inexistência de pedido de tutela antecipada, necessário o 

prosseguimento do feito.

Assim, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 24.08.2018, às 

09h00min, na sala de audiências do CEJUSC desta Comarca.

Portanto à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o Ministério Público e o requerente (pessoalmente) para que 

compareçam à audiência designada;

2. CITAR a parte-requerida para conhecimento do processo, bem como 

INTIMÁ-LA para 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. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos ou, ainda, no caso de decurso de prazo sem 

manifestação, REMETER os autos ao Ministério Público para impugnação 

no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

5. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81129 Nr: 1855-98.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OTMAR WALMOR LOHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a indicação de que a aquisição e distribuição do 
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medicamento FORMOTEROL+BECLOMETASONA é de responsabilidade do 

Estado, bem como a informação de que os medicamentos BAMIFILINA e 

ACETILCISTEÍNA não são abarcados pela lista do SUS, porém há indicação 

de substituição para um deles, necessária a manifestação do Ministério 

Público.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

ponto;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81568 Nr: 2112-26.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANGELA MARIA PRELS MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inicialmente, cabe dizer que o medicamento indicado na Inicial não é 

abarcado pela lista do SUS, porém, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

apontou para sua substituição, devendo o autor se manifestar sobre o 

ponto.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o ponto;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 27 de julho de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79695 Nr: 816-66.2018.811.0099

 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: SAMARA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 96, I, g, da Constituição 

Estadual e 17-B, I, b, do Regimento Interno do TJ/MT, DECLINA-SE DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar a lide e, por consequência, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, procedendo-se às anotações e baixas de praxe.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68690 Nr: 645-80.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SHIPITOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 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 CPC.CONDENA-SE 

a parte-executada ao pagamento das despesas processuais (que incluem 

as custas – art. 84 do CPC). Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade 

judiciária, de forma que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os 

envolvidos, não se aplicando o artigo 914 da CNGC;2.OFICIAR à empresa 

empregadora de ADAILTON, qual seja FAZENDA ESTÃNCIA GAÚCHA, 

localizada na Rodovia MT170, KM 85, Zona Rural, Campo Novo do 

Parecis/MT, para que proceda ao DESCONTO EM FOLHA de pagamento de 

ADAILTON e à transferência automática para a conta bancária de 

titularidade da representante do Requerente ANGELA MARIA SHIPTOSKI, 

A g ê n c i a  0 8 2 1  C o n t a  5 7 4 2 5 - 2 ,  B a n c o  S i c r e d i ,  C P F : 

01409371107;3.CIENTIFICAR o Ministério Público;4.Transitada em Julgado, 

se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 684-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAURICIO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, à SECRETARIA para:1.REMETER os autos ao Ministério 

Público para que apresente pelo menos dois orçamentos referentes a 

consulta, exames e análise de exames (Laudos), estadia de MAURÍCIO na 

cidade de realização da consulta até a conclusão da análise dos Exames 

e Laudos e transporte para ir e voltar da cidade onde mora (Juruena) até o 

local da Consulta/Exames;2.Após, IMEDIATAMENTE conclusos para 

efetivação do bloqueio de verbas nas contas da parte-requerida.Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de 

julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 677-32.2009.811.0099

 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: JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a embargada para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60311 Nr: 50-23.2012.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos em correição.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60262 Nr: 1172-08.2011.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 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.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40505 Nr: 209-25.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS LARA STEVANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 209-25.2016.811.0034

Código 40505

Vistos etc.

Considerando que após o retorno dos autos à 1ª instância as partes nada 

requereram (ref. 57), arquivem-se os autos com as devidas anotações, 

comunicações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 24 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 2307-46.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MIRANDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 Processo nº 2307-46.2017.811.0034 (Código 50257)

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por BRASILINO 

RODRIGUES DE SOUZA em face de VANDERLEI MIRANDA DE SOUZA, 

partes devidamente qualificadas nestes autos.

Realizada audiência de conciliação das partes esta se restou infrutífera. 

Tendo em vista a ausência da Defensoria Pública na comarca e a 

alegação de hipossuficiência das partes, foi-lhes nomeado advogado 

dativo (ref. 19).

A exordial foi contestada em ref. 26, e, impugnada à ref. 36.

Determinada a produção de provas (ref. 41) requerente, requerido e 

Ministério Publico se manifestaram (refs.: 45, 48 e 54).

O advogado nomeado à parte contraria alega não haver intimação pessoal 

do requerido quanto sua nomeação. Dessa maneira, pugna pela intimação 

pessoal do próprio para dar ciência quanto sua atuação no feito, em 

garantia ao completo contraditório e ampla defesa, e indicar testemunhas 

caso entenda necessário (ref. 48).

Vieram os autos conclusos.

Em atenção ao principio do contraditório e ampla defesa da parte contraria, 

haja vista que o advogado é nomeado pelo juízo, e, considerando o 

alegado à petição de ref. 48, defiro o pedido.

 INTIME-SE pessoalmente o requerido Vanderlei Miranda de Sousa para 

que, querendo, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, entre em contato 

com o advogado de defesa nomeado.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos.

 Em sequência, INTIME-SE o advogado do requerido, para no prazo legal, 

manifestar-se.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Dom Aquino/MT, 24 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39247 Nr: 1185-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMI FRANCELINO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1185-66.2015.811.0034

Código nº 39247

Exequente: Fernanda Messias de Oliveira

Executado: Valtemi Francelino Carmo

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FERNANDA MESSIAS 

DE OLIVEIRA, em face de VALTEMI FRANCELINO CARMO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A exequente informou que esta sendo cumprido o acordo do pagamento 

da pensão alimentícia (ref. 122).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela extinção do feito 

(ref. 126).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelo executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 24 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48449 Nr: 1589-49.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Ferreira Barbosa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº. 1589-49.2017.811.0034

Código n° 48449

Exequentes: Mauro Ferreira Barbosa

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

 Inicialmente certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref: 34, eis 

que as requisições de pequeno valor ou precatórios deverão conter, 

obrigatoriamente a data do transito em julgado (Art. 444 da CNGC-TJMT).

 Após, se preclusa a sentença, CITE-SE o Instituto Nacional de Seguro 

Social-INSS, para, querendo, opor embargos, nos moldes do artigo 910 do 

Novo Código de Processo Civil, observando-se que o prazo foi alterado de 

10 (dez) para 30 (trinta) dias, de acordo com a Lei 9.494/97.

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os 

rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor 

do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal.

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

(...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 24 de julho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38854 Nr: 687-16.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdécio Társis Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural - Juscimeira Vale 

do São Lourenço, JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, Sérgio Dezordi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Laís 

Schwarz Viana Fernandes - OAB:18264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285, Marco Antonio Dotto - OAB:4628-A

 Processo nº 687-16.2015.811.0034

Código nº 38854

VISTOS ETC.

A requerente devidamente intimada nos termos do despacho (ref. 90), 

manteve-se inerte e configurou a desistência dos embargos.

Com relação à apelação não existe mais o juízo de admissibilidade, 

INTIME-SE o requerido para apresentar as contra razões.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino – MT, 23 de julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32751 Nr: 1437-40.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 Desta forma, INDEFIRO a redução do valor dos honorários periciais e 

DETERMINO a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor 

correspondente aos honorários do perito contábil nomeado nos autos.Com 

o depósito, INTIME-SE o perito para a realização dos cálculos.Após, 

INTIMEM-SE as partes dos resultados da perícia.Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 23 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51450 Nr: 2843-57.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INICIAL declarando o direito da autora ao recebimento anual de adicional 

de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela 

Lei Complementar Municipal 14/2015 em seu artigo 51, bem como aos 

valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que 

antecederam a proposição do feito até a presente data, acrescidos de 

correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo 

índice INPC e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao 

mês) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7º, 

inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 51 e 52 da Lei Complementar 

Municipal 14/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.O 

cálculo do valor a ser recebido deverá ocorrer em liquidação de 

sentença.Cada litigante foi em parte vencedor e vencido, contudo pela 

impossibilidade de análise de parte do pedido da autora, em vista da 

dúvida acerca da fração do adicional de férias, vejo que sua sucumbência 

é mínima e assim condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, tudo com fundamento nos 

artigos 86 e 85, caput e §2º, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, inexistindo requerimentos das partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

23 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51587 Nr: 2915-44.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INICIAL declarando o direito da autora ao recebimento anual de adicional 

de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo assegurados pela 

Lei Complementar Municipal 14/2015 em seu artigo 51, bem como aos 

valores retroativos a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que 

antecederam a proposição do feito até a presente data, acrescidos de 

correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo 

índice INPC e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao 

mês) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7º, 

inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 51 e 52 da Lei Complementar 

Municipal 14/2015.Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.O 
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cálculo do valor a ser recebido deverá ocorrer em liquidação de 

sentença.Cada litigante foi em parte vencedor e vencido, contudo pela 

impossibilidade de análise de parte do pedido da autora, em vista da 

dúvida acerca da fração do adicional de férias, vejo que sua sucumbência 

é mínima e assim condeno a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, tudo com fundamento nos 

artigos 86 e 85, caput e §2º, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, inexistindo requerimentos das partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

23 de julho de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9651 Nr: 749-54.2008.811.0034

 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: Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, 

Juracy José da Silva, João Miguel da Silva, Creusa Maria da Silva Oliveira, 

Mery Nadja Rodrigues da Silva, Adriana Dias de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares rep/ por seu 

inventariante Juracy José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 749-54.2008.811.0034

Código nº 9651

Requerente: Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, Creusa 

Maria da Silva Oliveira, João Miguel da Silva, Mery Nadja Rodrigues da 

Silva, Juracy José da Silva e Adriana Dias de Paula

Requerido: Espólio de Maria Helena Soares

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Ação de Inventário interposta pela Neusa Maria Teodoro, 

Ileusa Maria Silva de Assis, Creusa Maria da Silva Oliveira, João Miguel da 

Silva, Mery Nadja Rodrigues da Silva, Juracy José da Silva e Adriana Dias 

de Paula em face de Espólio de Maria Helena Soares, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

O inventariante requereu a desistência do presente feito para realização 

de inventário Extrajudicial (fl. 62).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante do requerimento do inventariante pela disistência da ação, a 

extinção é medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9651 Nr: 749-54.2008.811.0034

 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: Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, 

Juracy José da Silva, João Miguel da Silva, Creusa Maria da Silva Oliveira, 

Mery Nadja Rodrigues da Silva, Adriana Dias de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares rep/ por seu 

inventariante Juracy José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada dos herdeiros, Dra.Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B, do inteiro teor da r. sentença de fls. 65/66, a 

seguir transcrita: VISTOS E EXAMINADOS. Trata-se de Ação de Inventário 

interposta pela Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, Creusa 

Maria da Silva Oliveira, João Miguel da Silva, Mery Nadja Rodrigues da 

Silva, Juracy José da Silva e Adriana Dias de Paula em face de Espólio de 

Maria Helena Soares, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

O inventariante requereu a desistência do presente feito para realização 

de inventário Extrajudicial (fl. 62). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Diante do requerimento do inventariante pela disistência da ação, a 

extinção é medida que se impõe. Destarte, ante o exposto e sem mais 

delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Custas remanescentes pelos executados. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 25 de junho de 

2018. Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36114 Nr: 1287-25.2014.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069, Giselly de Oliveira Matos Callejas - 

OAB:17.386

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte embargada, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-40.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000084-40.2016.8.11.0034 Parte Autora: WELITON REIS DE SOUZA Parte 

Ré: CLARO TV Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95 DETERMINO a designação 

de data para audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada para 

comparecer a audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Caso não haja acordo, a Reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

25 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-82.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA GANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000012-82.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA FERREIRA GANDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial. Nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95 DETERMINO a 

designação de data para audiência de conciliação. Cite-se a parte 

reclamada para comparecer a audiência de conciliação, sob pena de 

revelia e confissão. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Caso não haja acordo, a 

Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Dom Aquino/MT, 25 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-79.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELI DE SOUSA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000008-79.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIELI DE SOUSA ROCHA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença 

formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, ajuizada por ROSIELI DE SOUSA ROCHA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Nota-se que a parte requerida efetuou depósito do valor da condenação, 

espontaneamente. Assim, considerando o pagamento efetuado, com o 

valor depositado pela parte sucumbente, bem como a parte promovente já 

informou a conta de sua titularidade para transferência do valor, 

expeça-se de alvará, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011 – 

CGJ, bem como requerer o que entender de direito. Após, conclusos os 

autos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 25 de julho de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000022-29.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDILON GONCALVES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Processo: 1000022-29.2018.8.11.0034 Parte Autora: EDILON 

GONÇALVES DA CRUZ Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por EDILON GONÇALVES DA CRUZ 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Inicialmente, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Por outro lado, verifica-se 

da inicial que a requerente requer a concessão de medida antecipatória, 

tratando-se de uma tutela de urgência. Neste sentido, desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique. Ainda, verifica-se do 

presente caso que se deve evidenciar, além dos requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil o 

processo, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, conforme o §3º do artigo 300 do codex Processual. Pois bem. De 

plano, denota-se dos autos que os documentos acostados à inicial não 

são capazes de indicar a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o 

requerente alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome 

junto ao SPC, negativação realizada pelo requerido no valor de R$ 13,02 

(treze reais e dois centavos), referente a suposto débito de 25/04/2017, 

referente ao contrato nº 0001364276201704. Após, afirma que foi 

informado pelo atendente do requerido que tratava-se de débito da 

unidade consumidora nº 6/1364276-4 referente ao mês de março de 2017, 

e que possuía outras fatura. Alega, ainda, que se utilizou da unidade 

consumidora e que requereu o desligamento em seu nome e realizou 

pagamento de consumo final. Compulsando os documentos acostados à 

inicial, tenho que razão não assiste ao requerente, eis que juntou 

comprovante de pagamento da unidade consumidora de nº 6/1364276-4 

em seu nome, fatura de agosto de 2016. Juntou Declaração CDL Jaciara 

onde consta débitos com os contratos 0001364276201704, de 25/04/2017 

no valor de R$ 13,02; nº 0001364276201610 de 25/10/2016 valor de R$ 

16.12 e 0001364276201609 de 26/09/2016 valor de R$ 37,35. Juntou o 

histórico de contas da Unidade consumidora 6/1051565-8 em seu nome 

desde 05/08/2016 demonstrando fatura pagas. E histórico da Unidade 

Consumidora 6/1364276-4, também em seu nome sem pagamento nos 

meses 07, 08, 09 e 10 do ano de 2016 e mês 04/2017. E, ainda, juntou 

comprovante de pagamento somente do mês de agosto de 2016, no valor 

de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos). Não juntou 

pagamento do mês de abril de 2017 lançado na unidade consumidora 

6/1364276-4 que também se encontra registrada em seu nome e que teria 

gerado a inscrição do seu nome no SPC. Desta maneira, não é possível 

dizer que a parte requerente se encontra livre de débitos com o requerido 

e que as cobranças estão em desacordo com o objeto do contrato 

(unidades consumidoras), de forma que, à míngua de provas, a 
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concessão da tutela antecipada mostra-se temerária e contrária à lei. 

Neste viés, destaca-se o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DAS DÍVIDAS 

DO VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA VENDA – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

– PODER GERAL DE CAUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se mostra plausível o deferimento da antecipação de tutela se a 

questão depende ainda da produção de provas. Ausente os requisitos 

autorizadores do deferimento da tutela de urgência, à luz do que dispõe o 

art. 273, do CPC.” (AI 106536/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, 

Publicado no DJE 01/02/2016). Negritei. Desta forma, ante ao exposto, 

INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de concessão da tutela de 

urgência antecipada. Por outro lado, determino a realização de audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados Especial. 

Após, cite-se o representante da requerida para comparecer à audiência, 

com as advertências legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

25 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-16.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NASINHA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCY REJANE PEREIRA DA COSTA OAB - MT16374/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000288-16.2018.8.11.0034. REQUERENTE: NASINHA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO ETC, Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por NASINHA GONÇALVES DA SILVA em face de VIVO, TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., todos já devidamente qualificados. Argumenta a autora, em 

síntese, que fora cientificada que seu nome encontrava-se incluso no rol 

de mal pagadores, em razão de anotação realizada pela requerida e, 

diligenciou junto a empresa ré, via tele atendimento e foi informada que 

havia débitos vencidos; Aduz que, quando retirou extrato no SERASA 

tomou ciência de que se tratava de débito junto a operadora de telefonia 

celular VIVO S/A no valor de R$ 290,49 (duzentos e noventa reais e 

noventa centavos) datado de 10.02.2015, e o documento contemplava a 

seguinte forma: Telefonia Brasil S/A Móvel, de 10.02.2015 no valor de R$ 

224,71 e Telefonia Data S/A, de 10.02.2015 com R$ 65,78. Relata que, 

estava negativada desde 2015 e que desconhece totalmente a origem 

destes débitos, bem como não foi devidamente cobrada ou notificada. Que 

jamais contratou ou adquiriu qualquer serviço ou produto que originasse a 

cobrança. Neste sentido, requer a concessão da antecipação da tutela 

para que a requerida proceda à retirada do seu nome do cadastro de 

inadimplentes junto ao SERASA e SPC e seja aplicado o princípio da 

inversão do ônus da prova, haja vista o requerente ser parte 

hipossuficiente na relação. Postula, ainda, seja declarada inexistente a 

dívida alegada, condenando a empresa requerida em indenização por 

danos morais. Com a exordial acostou cópia de documentos pessoais, 

bem como extrato de consulta junto ao SPC. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, 

cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. É consabido que para a concessão da 

tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 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 

risco ao resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende realizar compras a crédito, conforme 

informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, ante a 

informação de não é responsável pelo débito, que ensejou a propositura 

da presente ação, eis que alega nunca ter contratado os serviços da 

requerida, levando a evidenciar, portanto, que a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito foi feita de forma irregular, o 

que autoriza a pretensão de antecipação de tutela pretendente na inicial. 

De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência: 

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RENEGOCIAÇÃO 

DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM 

CADASTRO DE DEVEDORES POR PRAZO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, 

MESMO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Considerando que a anotação decorreu de dívida 

existente, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes 

foi devida. Todavia, indevida a manutenção do seu nome nos registros por 

prazo superior a cinco dias úteis, assim que efetuada a quitação da 

pendência, conforme entendimento das turmas recursais, em observância 

aos precedentes do STJ (...)”. (TJRS, RC nº 71005755780, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Juíza da Turma Recursal Vivian Cristina Angonese 

Spengler, j. 01.03.2016). Além disso, observa-se que não há perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não causará 

nenhum prejuízo à empresa requerida. Sendo assim, cumpre mencionar 

que resta comprovada a prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil 

reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da antecipação da tutela. Advirto apenas que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte 

autora. 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 

requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da requerente NASINHA 

GONÇALVES DA SILVA dos cadastros de restrição ao crédito SPC e 

SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, 

com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos 

inicialmente alegados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 25 de julho de 2017. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-88.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000128-88.2018.8.11.0034. REQUERENTE: SILVANE VIEIRA NEVES 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇAÕ DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por SILVANE VIEIRA NEVES em desfavor de TELEFÔNICA DATA S.A. Do 

julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou de audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da 

inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide 

referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos 

do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 

VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências Do prazo prescricional A 

respeito do prazo prescricional, por ser uma relação de consumo, 

aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual 

seja: cinco anos. Ao verificar a data da inscrição no cadastro de maus 

pagadores (04 de fevereiro de 2018) e a data da distribuição da ação (10 

de abril de 2018), conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, 

razão pela qual analiso o mérito a seguir. Da revelia e seus efeitos A parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação, conforme termo 

acostado (ID n. 13721640), apesar de devidamente citada e intimada para 

o ato (ID n. 13573799). Na oportunidade, a parte reclamante requereu a 

decretação da revelia e seus efeitos, além do julgamento antecipado da 

lide. Dispõe o art. 20 da Lei dos Juizados Especiais, que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Para a 

lei em referência, os efeitos da revelia decorrem da ausência do réu à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Os 

efeitos da revelia somente deixam de incidir quanto à matéria fática se 

houver nos autos elementos aptos a infirmar as alegações da parte 

requerente, o que não ocorreu no caso do presente feito. Mérito Sustenta 

a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 04 de fevereiro de 2018, referente a um débito no valor de 

R$ 35,96 (trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), oriundo do 

contrato n. 0309391254. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Apesar disso, em sede de 

contestação, a parte requerida não apresentou documento assinado pela 

parte requerente apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que houve falha no sistema interno da empresa reclamada. Cumpre à 

parte reclamada agir com a diligência necessária a impedir fraudes que 

possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, 

o fato de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do 

dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A 

atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com 

diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida 

examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, 

agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte 

reclamante conta com mais de uma negativação. Sendo uma delas 

posterior e outra com a mesma data e oriunda, inclusive do mesmo 

contrato. Diante disso, não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da 

indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições e que a 

outra restrição oriunda do mesmo contrato e inserida na mesma data está 

sendo objeto de ação diversa (processo n. 1000129-73.2018.8.11.0034). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

imputado pela parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito discutido nos 

autos. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” 

não seja cumprida. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de julho de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-57.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000294-57.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES DE 

MATOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MATHEUS RODRIGUES 

DE MATOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 
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parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (06 de março de 2016) 

e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da ausência de comprovante original de negativação Pela narração 

dos fatos em contestação, infere-se que a negativação é fato 

incontroverso, razão pela qual desnecessária a juntada de outro 

comprovante de negativação. Da inépcia da petição inicial A parte 

reclamada argui em sede de preliminar de contestação a inépcia da 

petição inicial. Ocorre que, na petição incial, estão presentes todos os 

requisitos previstos no artigo 319 do CPC/2015, quais sejam: Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Os pedidos estão claros, sendo possível que 

a reclamada paute sua defesa, conforme a inversão do ônus da prova 

que lhe incumbe. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 06 de março de 2015, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 108,02 (cento e oito reais e dois 

centavos), oriundo do contrato de n. 0226805954. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em 

sede de contestação (ID n. 12422927), a parte requerida não apresentou 

nenhum documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à parte requerida agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui 

a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado 

a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A empresa 

requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos bancos de 

dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito inexistente. 

Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua 

conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a configurar o dano 

moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou 

manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das 

entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, 

portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. Sobre o tema, 

colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) condenar a 

requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação, e; 3) determinar que a requerida promova, no 

prazo de 48 horas, a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

restritivos de crédito, relativo ao débito discutido nos autos. Caso não seja 

cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de 

julho de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO ATAIDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000298-94.2017.8.11.0034. REQUERENTE: HERMELINO ATAIDES NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por HERMELITO ATAIDES 

NETO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual pretende a parte 

autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos 

cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em 

compensação por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o 

fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus 

da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 
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data da inscrição no cadastro de maus pagadores (27 de fevereiro de 

2016) e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Preliminar de falta de interesse de agir Preliminarmente, a 

parte requerida alega a ausência de uma das condições da ação: o 

interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta demanda, o 

entendimento é o de que a simples comprovação do potencial ato ilícito 

ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já fazem surgir o 

interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a comprovação da parte 

autora de ter tentado solucionar o problema antes de ajuizar a demanda, 

senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 27 de fevereiro de 2016, em razão de suposto débito no 

valor de R$ 306,72 (trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), 

oriundo do contrato de n. 631669501000025. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em 

sede de contestação (ID n. 12369310), a parte requerida não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à parte requerida agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui 

a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado 

a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A empresa 

requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos bancos de 

dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito inexistente. 

Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua 

conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a configurar o dano 

moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a inclusão ou 

manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de dados das 

entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, independendo, 

portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. Sobre o tema, 

colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. A natureza privada da lesão 

individual exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho 

repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por 

dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a título de critério 

subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do cálculo do 

arbitramento. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade da outra restrição. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido nos 

autos. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” 

não seja cumprida. Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 

HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que surtam todos 

os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Dom Aquino – MT, 25 de julho de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 113624 Nr: 1006-65.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DA SILVA COSTA ROMUALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) procurador(a) da parte autor (a) Dr. (a) Elio Alceno 

Schowantz e Maycon A. Chagas de Lima para comparecer na audiência 

que se realizará no dia 08/08/2018, às 13h30min, bem como para que 

proceda com a intimação da parte autora (334 § 3º CPC/2015) e, das 

testemunhas conforme artigo 455 (CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 113786 Nr: 1126-11.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Bastreghi, Ivone Wolf Bastreghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) procurador(a) da parte autor (a) Dr. (a) Elio Alceno 

Schowantz e Maycon A. Chagas de Lima para comparecer na audiência 

que se realizará no dia 08/08/2018, às 13h30min, bem como para que 
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proceda com a intimação da parte autora (334 § 3º CPC/2015) e, das 

testemunhas conforme artigo 455 (CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112875 Nr: 409-96.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verlinda Lourdes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) procurador(a) da parte autor (a) Dr. (a) Jéssica Teixeira 

Passos para comparecer na audiência que se realizará no dia 08/08/2018, 

às 13h30min, bem como para que proceda com a intimação da parte 

autora (334 § 3º CPC/2015) e, das testemunhas conforme artigo 455 

(CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 109934 Nr: 2908-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Fonseca dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

quanto ao documento e informações de fls. 32/33.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-76.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO WILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT0017350A 

(ADVOGADO)

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora, em 

sede liminar, a exclusão de seu nome do registro de inadimplentes e, ao 

fim, a reparação de dano moral decorrente da inscrição ilegal de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito. Diz, em síntese, que após solicitar o 

cancelamento de sua linha telefônica, houve manutenção da cobrança das 

faturas, as quais, após contato via chat, a parte requerida obrigou-se a 

estornar, o que não foi feito e gerou a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. A liminar foi deferida e cumprida. Com efeito, não 

trouxe a demandada nenhum elemento probatório que afastasse a 

legitimidade dos documentos juntados pelo autor, notadamente a conversa 

mantida por ele e o preposto da empresa juntada no evento ID 5994630, 

pg. 11, onde se lê claramente: “Renato (21:55): Sua solicitação de 

cancelamento foi efetuada com sucesso peço que aguarde o prazo de 

04/12/2013, protocolo de atendimento 20136428565264; Sergio Wilson de 

Oliveira (21:56): Quanto as contas vencidas em 04/10 e 04/11??? Renato 

(22:03): Você não estava utilizando o velox ou o fixo? Sergio Wilson de 

Oliveira (22:03): Nenhum dos dois Renato (22:03): Certo Renato (22:04): 

Vou realizar um estorno em suas faturas peço que aguarde Sergio Wilson 

de Oliveira (22:05): Ok Renato (22:09): Seu estorno foi efetuado com 

sucesso peço que aguarde o prazo de 5 dias úteis. “ Ora, a empresa não 

só se obrigou a efetuar o estorno das faturas como afirmou 

expressamente tê-lo feito. Não obstante, o nome do autor foi inserido no 

cadastro de maus pagadores. Veja-se que a demandada em sua 

contestação sequer impugnou os termos do documento apresentado pelo 

requerido. Não há de se descurar que a base de dados das conversas 

mantidas entre consumidores e prestadora de serviços ficam sob a 

guarda desta, de modo que houvesse qualquer divergência entre o que 

apresentado pelo autor e a realidade fática, caberia à demandada 

oferecer a contraprova sob seu domínimo. Não o fazendo, tem-se por 

verdadeiro e legítimo o documento apresentado pelo autor. Diante disso, 

não havendo comprovação da legitimidade da cobrança, é de ser 

reconhecida a ilegalidade da inclusão do nome do autor nos cadastros 

restritivos. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No caso, considerando a situação pessoal das partes, atento aos critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de demandada de 

grande porte, com robusta capacidade financeira e elevado grau de culpa 

dada a desídia com que tem tratado o consumidor e também as ações 

judiciais em seu desfavor, prejudicando assim, talvez até deliberadamente, 

uma série de cidadãos sérios e honestos, atento ao caráter pedagógico 

do dano moral fixo a reparação no valor R$ 10.000,00 (dez mil Reais). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos 

da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

para confirmar a liminar deferida e: a) DECLARAR a inexistência de débito 

referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a ré ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de 

DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção 

monetária a partir da publicação desta decisão. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-68.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua 

representação perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, a qual recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) 

e toda a exposição na mídia ocorrida em razão das denúncias 

infundadas.”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração do 

procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também 

de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 
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protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 
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da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-75.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO JOSÉ LONGHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua 

representação perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, a qual recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) 

e toda a exposição na mídia ocorrida em razão das denúncias 

infundadas.”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração do 

procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também 

de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 
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nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-37.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua 

representação perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, a qual recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) 

e toda a exposição na mídia ocorrida em razão das denúncias 

infundadas.”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração do 

procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também 

de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 
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conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 
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poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.
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SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua 

representação perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, a qual recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) 

e toda a exposição na mídia ocorrida em razão das denúncias 

infundadas.”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração do 

procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também 

de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 
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Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.
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Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o reclamante, em 

síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua representação 

perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, a qual 

recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) e toda a exposição 

na mídia ocorrida em razão das denúncias infundadas.”. Afirma que os 

danos decorrem não só da instauração do procedimento administrativo 

destinado à apuração dos fatos, mas também de toda a publicidade dada 

às acusações existentes. É o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E 

DECIDO Considerando que, apesar de devidamente citado, o requerido 

quedou-se ausente à audiência de conciliação, decreto-lhe a revelia, nos 

termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e passo ao julgamento antecipado do 

mérito. MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por 

dano moral através da qual o reclamante requer a condenação do 

reclamado a reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a 

processo administrativo perante Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, bem como ter seu nome pejorativamente divulgado em 

diversos meios de comunicação local. Ao que consta, o imbróglio fático 

pode ser assim resumido: A) Havia suspeita que o demandante, delegado 

de polícia, teria praticado as mais variadas atividades criminosas junto à 

comarca local, em conluio com um grupo de advogados e a magistrada 

atuante na comarca. B) Um outro grupo de advogados, supostamente 

incomodados com a prática, protocolou um ofício junto à Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo 

posteriormente encaminhado à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para 

apuração de eventual prática delituosa e, fosse o caso, punição do 

demandante. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face do delegado, dos advogados e da magistrada foram julgados 

improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que 

chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 

fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 
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de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 

nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-59.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELLA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o 

reclamante, em síntese, que teve sua honra maculada em razão de “sua 

representação perante à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, a qual recebeu o número 068/2012 (Verificação Preliminar) 

e toda a exposição na mídia ocorrida em razão das denúncias 

infundadas.”. Afirma que os danos decorrem não só da instauração do 

procedimento administrativo destinado à apuração dos fatos, mas também 

de toda a publicidade dada às acusações existentes. É o relato da 

controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Considerando que, apesar de 

devidamente citado, o requerido quedou-se ausente à audiência de 

conciliação, decreto-lhe a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95 e 

passo ao julgamento antecipado do mérito. MÉRITO Conforme relatado, 

trata-se de ação de reparação por dano moral através da qual o 

reclamante requer a condenação do reclamado a reparar o dano moral 

sofrido em razão de ter respondido a processo administrativo perante 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – CORREGEPOL, bem como ter seu 

nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação local. 

Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que o demandante, delegado de polícia, teria praticado as mais 

variadas atividades criminosas junto à comarca local, em conluio com um 

grupo de advogados e a magistrada atuante na comarca. B) Um outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, 

protocolou um ofício junto à Ordem dos Advogados do Brasil, via 

Subseção de Peixoto de Azevedo, sendo posteriormente encaminhado à 

Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, para apuração de eventual prática 

delituosa e, fosse o caso, punição do demandante. C) Concitada, a 

Subseção da OAB requereu providências/apuração/punição ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria 

Geral da Justiça, no tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, 

em relação ao envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos 

instaurados em face do delegado, dos advogados e da magistrada foram 

julgados improcedentes e arquivados. Para bem aclarar as conclusões a 

que chegaram aos órgãos disciplinares, colaciono trechos das decisões. 

Assim decidiu a Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da 

magistrada: “1. A sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação 

preliminar sobre ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo 

confirmadas, fornecerão elementos concretos para a instauração de 

Processo Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Quanto a 

conduta do Delegado de Polícia, apurou-se o Corregedor Auxiliar: “Senhor 

Corregedor, de tudo que foi apurado não restou evidencia de que os fatos 

ocorreram. A acusação de tortura não se sustenta diante do laudo de 

exame de corpo de delito a que o denunciante foi submetido corroborado 

por fatos depoimentos atestando que o mesmo não apresentava qualquer 

espécie de lesão. Nessa esteira, também podemos afirmar que a 

acusação de solicitação de direito para esquecer o caso fictício dado a 

condição de fortuna do denunciante totalmente contrária a do denunciado. 

Considerando por fim que nesses três anos e meio que o denunciado se 

encontra a frente da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte nenhum 
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fato análogo foi informado a esta corregedoria a seu respeito e as várias 

manifestações de apoio ao seu trabalho que ouvimos de populares e 

autoridades da cidade e da vizinha Peixoto de Azevedo, temos que tudo 

não passa de inverdades inventadas por RAIFLAN SOUZA DOS SANTOS 

para tentar se livrar da acusação de crime do qual foi réu confesso e 

aproveitada por pessoas inescrupulosas com fim escusos de atingir o 

delegado Carlos Eduardo Muniz dos Santos e outras autoridades que 

labutam no combate ao crime na região. Assim opino pelo arquivamento 

destes autos. Determino à senhora escrivã de meu cargo que providencie 

o encaminhamento ao senhor Corregedor Geral para apreciação. É o 

nosso Parecer. ” (Parecer Corregedor Auxiliar Dr. Marcos Alves – 

18.04.2012) Da decisão do Corregedor Geral Adjunto da Polícia Judiciária 

Civil: "Acolho o parecer do Douto Delegado e Corregedor Auxiliar Dr. 

Marcos Alves, acostado às fls. 83-89. Com cópia ao Douto representante 

do M.P. em Guarantã do Norte-MT. Após, arquivem-se.” (Verificação 

Preliminar nº 068/2012 – 25.04.2012) Tribunal de Ética e Disciplina da OAB: 

Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente feito não há provas 

contundentes de que os advogados representados estariam fazendo a 

captação de clientela e ou recebendo captação de clientela, assegurando 

garantia de êxito nas ações e celeridade no andamento, de que venderiam 

decisões judiciais, ou que estes detenham o monopólio na Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, não existindo assim os 

pressupostos legais de admissibilidade para que haja a instauração de 

processo disciplinar, por todo o exposto, não detectando na espécie 

nenhum outro tipo de indício ou prova que possa vir a alterar o que aqui já 

foi apresentado, por ausência de pressupostos de admissibilidade e por 

não vislumbrar nenhuma razoabilidade na abertura de um representação 

para apurar eventual cometimento de infração ético-disciplinar, por 

conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, do Regimento Interno deste 

Tribunal de Ética, posiciono-me pela não instauração de processo 

disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” [SIC] (VOTO DO 

RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da decisão do 

presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar a conduta 

praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, 

Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, teriam 

infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da advocacia. 

Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, tal como 

reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, ilustre 

membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar que 

estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do 

competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, acolho o parecer do 

relator acima citado, para indeferir liminarmente a representação que deu 

origem a este feito, determinando, como consequência, o seu 

arquivamento, no estado em que se encontra, devendo a Secretaria do 

TED providenciar as intimações necessárias.” [SIC] (FEITO NÃO 

ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada pela OAB de 

Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não culminou em 

nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos sido rejeitados 

já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT e à CGPCJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual prática delituosa 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de apresentar aos Poderes Públicos, em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, denúncia, consiste o 

chamado “direito de petição”, sendo constitucionalmente assegurado pelo 

artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do cidadão, no que concerne ao presente caso, revestido de 

direitos intrínsecos à classe dos Advogados do Brasil, no ato de efetuar a 

representação à subseção, poderia até se falar em conduta ilícita ou 

abuso de direito, eis que há um imbricamento entre culpa e dolo e o 

reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no entanto, que a má-fé e o 

abuso de direito devem ser comprovados, o que não ocorreu na espécie 

haja vista que não há nos autos qualquer elemento que possa conduzir à 

certeza, e tampouco dúvida razoável, de que o reclamado soubesse, de 

antemão, da inveracidade dos atos e fatos imputados ao reclamante. Dano 

A responsabilização disciplinar do reclamante não superou a fase inicial, 

tendo em Verificação Preliminar do órgão corregedor o parecer de 

arquivamento ante a ausência de sustentação das denúncias efetuadas. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é tranquila quanto à inexistência 

de dano em razão de apuração de infrações disciplinares, exceto em 

casos de excessos cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem 

o limite da razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos 

três primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto 

nodal do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. 

Ora, o procedimento junto à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil – 

CORREGEPOL, sob número 068/2012, foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, em forma de 

verificação preliminar, e não por requerimento direto do reclamado, o qual 

se limitou a subscrever ofício à OAB local pedindo a tomada de 

providências. Conforme leciona CAVALIERI, o nexo de causalidade é o 

elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que 

poderemos concluir quem foi o causador do dano. Certo é que o juízo 

acerca do nexo de causalidade não pode ser feito de maneira superficial. 

As causalidades que ligam a causa ao resultado são sempre 

multifacetadas, complexas e entrelaçadas. Poderíamos dizer que no caso 

em tela os advogados que subscreveram o ofício deram causa, de algum 

modo, à instauração do procedimento em desfavor do reclamante? A 

resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a conduta antecedente dos 

advogados subscritores, possivelmente a OAB local não encaminharia 

expedientes aos órgãos de controle disciplinar. Esta conjectura, baseada 

na denominada Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais, não é a 

mais adequada aos casos envolvendo relações privadas horizontais, 

como a que se está a apreciar. Isso porque há uma ampliação excessiva 

da série causal, levando ela ao infinito ao não individualizar as condutas 

diretas e necessárias à causação do resultado. Para a aferição do nexo 

de causalidade no âmbito da responsabilidade civil há que se fazer uso de 

outra teoria, a qual, ao tempo em que permita identificar o real causador do 

efeito, exclua os antecedentes causais de segunda categoria, impedindo 

uma cadeia causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 

expressamente referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando 

assim a aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do 

resultado. Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto 

e imediato, a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o 

requerimento proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e 

não a subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

reponsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da verificação 

preliminar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas em contestação e, na forma do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo reclamante. Na forma 

do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de condenar o vencido 
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nas custas e honorários de advogado. Indefiro o pedido de gratuidade 

judiciária. Intimem-se Transitado em julgado arquive-se com as baixas 

necessárias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32339 Nr: 907-30.2013.811.0036

 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: Shirley Moura das Torres, Telma Moura Torres

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32339 SENTENÇA Decido. Diante do lapso de tempo 

percorrido, em que fora concedido por inúmeras vezes, conforme relato 

acima, para que a parte autora pudesse ter exercido o seu direito à ordem 

jurídica justa, por meio do poder judiciário, e até o presente momento não 

fora preenchido todos os requisitos necessários para tanto, tenho que o 

presente feito merece ser extinto sem resolução do mérito. Ademais, o 

causídico da parte autora, foi intimado para que se manifestasse dando 

prosseguimento ao feito, tendo este, se mantido inerte. Ante o exposto, 

julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 05 de julho de 2018. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 1118-66.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFAdO, KGAdO, RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323 MT

 Autos n° 1118-66.2013.811.0079 (32582)

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

POSTERGO a análise dos pedidos do executado de fls. 101/123, inclusive, 

o pedido de suspensão do decreto prisional, visto que o réu sequer 

depositou em juízo o valor incontroverso que ele entende como correto.

 Além disso, pelo princípio do contraditório, vislumbra-se essencial a 

manifestação da parte autora quanto à petição da parte executada.

Desta forma, ABRA-SE vista dos autos a DEFENSORIA PÚBLICA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a petição da parte 

executada de fls. 101/123.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/07/2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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: Izabella Sant'anna Lelis - 

OAB:17677/O, Rafael Henrique Cruz dos Santos - OAB:22466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte inventariante para PRESTAR CONTAS 

das circunstâncias da alienação e da quitação dos referidos impostos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como depositar em Juízo o saldo do capital 

restante.

Guiratinga - MT, 24 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 1652-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Pereira Moraes Vigolo, GUILHERME 

VIGOLO, Nelson José Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar e comprovar nos autos o recolhimento da condução 

mencionada nas Refs. 15 e 17.

Guiratinga - MT, 24 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58023 Nr: 1547-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Belone de Andrade Campo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaida Garcia Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Clemente Cavasana - 

OAB:76976/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ante a certidão de Ref. 19, intimo a parte autora 

para, no prazo legal, comprovar nos autos o recolhimento da condução da 

Oficiala de Justiça, a qual deve ser recolhida no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhida a guia na zona 02, Bairro Zona 2A9, valor R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais).

Guiratinga - MT, 24 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57338 Nr: 1310-23.2018.811.0036

 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: Aldenir de Jesus Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 24 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 57186 Nr: 1238-36.2018.811.0036

 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: Otávio Assad Negrelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaida Garcia Inácio, Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ante a certidão negativa de Ref. 46, intimo a parte 

autora para, em 24 (vinte e quatro) horas comprovar nos autos o 

recolhimento da nova guia de condução da Oficiala de Justiça no site do 

TJ/MT no link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

devendo ser recolhida na zona 02, Bairro Zona 2A9, valor R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais). Guiratinga - MT, 24 de julho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 1667-03.2018.811.0036

 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: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Bradesco Vida e 

Previdência S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO AS MEDIDAS 

LIMINARES pleiteadas na exordial, para isso:1) CONCEDO o pedido da 

parte autora de inversão do ônus da prova.2) DETERMINO que a PARTE 

REQUERIDA exiba nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos 

referentes ao sinistro, à apólice, ao contrato de empréstimo e à negatória 

de pagamento do seguro, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de 

empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte 

patrimonial.3) DETERMINO que as EMPRESAS REQUERIDAS ABSTENHAM 

de negativar o nome da parte autora, com a inscrição da mesma em 

cadastros negativos de créditos, bem como abstenham de executar 

qualquer ato relacionado aos contratos objetos desta ação, até o deslinde 

do presente feito. Desse modo, caso haja algum execução judicial em 

andamento, desde já, DETERMINO a sua suspensão e, da mesma forma, 

caso tenha ocorrido alguma negativação do nome da parte autora nas 

agências de banco de dados negativos, DETERMINO o imediato 

cancelamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), 

considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de empresas 

financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte patrimonial.4) Por 

este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre 

as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE 

os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de 

conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida 

para comparecer no ato.5) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58311 Nr: 1668-85.2018.811.0036

 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: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S. A., Banco 

Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO AS MEDIDAS 

LIMINARES pleiteadas na exordial, para isso:1) CONCEDO o pedido da 

parte autora de inversão do ônus da prova.2) DETERMINO que a PARTE 

REQUERIDA exiba nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos 

referentes ao sinistro, à apólice, ao contrato de empréstimo e à negatória 

de pagamento do seguro, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de 

empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte 

patrimonial.3) DETERMINO que as EMPRESAS REQUERIDAS ABSTENHAM 

de negativar o nome da parte autora, com a inscrição da mesma em 

cadastros negativos de créditos, bem como abstenham de executar 

qualquer ato relacionado aos contratos objetos desta ação, até o deslinde 

do presente feito. 4) Desse modo, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

processo de Execução de Título Extrajudicial que tramita neste Juízo nº 

1623-81.2018.811.0036 (código 58227), até o trânsito em julgado da 

presente lide e, da mesma forma, caso tenha ocorrido alguma negativação 

do nome da parte autora nas agências de banco de dados negativos, 

DETERMINO o imediato cancelamento, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente 

trata-se de empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto 

porte patrimonial.5) Devido a constatação do instituto da conexão, 

APENSA-SE o presente feito aos autos nº 1623-81.2018.811.0036 (código 

58227), bem como TRANSLADE-SE cópia da presente decisão a esse 

processo conexo.6) Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da 

realização de acordo judicial entre as partes no presente feito (art. 3º, §2º 

e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE-SE a parte requerida para comparecer no ato.7) Por fim, CASO 

TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 1679-17.2018.811.0036

 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: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO AS MEDIDAS 

LIMINARES pleiteadas na exordial, para isso:1) CONCEDO o pedido da 

parte autora de inversão do ônus da prova.2) DETERMINO que a PARTE 

REQUERIDA exiba nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos 

referentes aos contratos de crédito CDC e às apólices dos seguros 

mencionados na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 

(mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de 

empresas financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte 

patrimonial.3) DETERMINO que as EMPRESAS REQUERIDAS ABSTENHAM 

de negativar o nome da parte autora, com a inscrição da mesma em 

cadastros negativos de créditos, bem como abstenham de executar 

qualquer ato relacionado aos contratos objetos desta ação, até o deslinde 

do presente feito. Desse modo, caso haja algum execução judicial em 

andamento, desde já, DETERMINO a sua suspensão e, da mesma forma, 

caso tenha ocorrido alguma negativação do nome da parte autora nas 

agências de banco de dados negativos, DETERMINO o imediato 

cancelamento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), 

considerando que a parte requerida notoriamente trata-se de empresas 

financeiras de elevadíssima rentabilidade e de alto porte patrimonial.4) Por 

este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre 

as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE 

os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de 

conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida 

para comparecer no

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 246-85.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 
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OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verificando no sistema de consulta processual, pelo 

site TJMT, constatei a distribuição da Carta Precatória encaminhada ao 

juízo de Rondonópolis-MT. Distribuída em 04/07/2018 ás 16h34min para a 

Terceira Vara Criminal com o número: 8332-48.2018.811.0064 encontra-se 

designada audiência para interrogatório do réu JOSÉ AUGUSTO 

BARBOSA DE SOUZA e inquirição das testemunhas JOÃO ANASTÁCIO 

FONTOURA MOREIRA e MARCUS VINÍCIUS DA CRUZ ALVES para o dia 

09/10/2018, ás 14h: 30min. Ademais intimo o advogado do Réu acerca da 

designação da audiência. Guiratinga - MT, 25 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-70.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-77.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE SILVA SANTOS (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)

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7833 Nr: 505-27.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaízio Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Affonso Flores Shendroski - 

OAB:21.669/O

 Autos n° 505-27.2005.811.0036 (7833)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO os pedidos das partes de fls. 210 e 211/212, pois o presente 

feito foi sentenciado e extinto, conforme sentença de fl. 205/205v, não 

havendo possibilidade de discussão do mérito e habilitação de partes.

1) Devido a ausência de interposição de recursos pelas partes, DECLARO 

que o presente feito transitou em julgado.

2) DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem 

como desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do 

presente feito.

3) Nesse sentido, ARQUIVE-SE este processo, conforme já determinado 

na sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/07/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 46975 Nr: 565-77.2017.811.0036

 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): Wkariston Gomes Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Certidão

Certifico e dou fé que, verificando no sistema de consulta processual, pelo 

site TJMT, constatei a distribuição da Carta Precatória encaminhada ao 

juízo de Rondonópolis-MT. Distribuída na Quinta Vara em 5/2/2018 às 

17h15min Com o Número: 1041-83.2018.811.0003. Ademais foi designada 

audiência para o interrogatório do acusado, dia 05/09/2018, às 13h30min.

 Intimo o advogado do indiciado acerca da audiência designada.

Guiratinga - MT, 25 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 1344-12.2018.811.0096

 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): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

 Devolva-se os autos à Secretaria Judicial, tendo em vista que vieram 

conclusos para prestar informações nos autos do HABEAS CORPUS nº 

1008082-93.2018.8.11.0000, impetrado pelo Dr. Robson Rezende dos 

Santos em favor do paciente LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES.

Itaúba, 09 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89029 Nr: 1029-81.2018.811.0096

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRIO RAMALHO PEREIRA 

- OAB:41142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1029-81.2018.811.0096 (Código 89029)

Requerente: José Aparecido Rodrigues Natal

 Requerido: Este Juízo

Vistos.

Trata-se de ação de relaxamento de prisão onde se requer a revogação 
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da prisão preventiva de José Aparecido Rodrigues Natal, o qual foi preso 

em cumprimento Mandado de Prisão Preventiva de nº 

0001040-18.2015.8.11.0096.0001, expedido por este juízo.

Embora conste mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão 2.0 (conforme certidão de ref. 16), em face de José 

Aparecido Rodrigues Natal, compulsando detidamente os autos, este juízo 

logrou êxito em encontrar decisão proferida às ref. 11, em 23 de abril de 

2018, nestes autos, revogando a prisão preventiva anteriormente 

decretada nos autos 1040-18.2015.811.0096 - código 76754, concedendo 

a liberdade provisória ao réu mediamente o cumprimento de algumas 

medidas cautelares conforme documento juntado em anexo.

Posto isso, DETERMINO a imediata liberação de JOSÉ APARECIDO 

RODRIGUES NATAL, tendo em vista a revogação do r. mandado de prisão.

Oficie-se com urgência à Vara Criminal da Comarca de Minaçu/GO acerca 

do ocorrido.

DETERMINO, com urgência, que a Secretaria de Vara proceda exclusão do 

mandado de prisão nº 0001040-18.2015.8.11.0096.0001 do BNMP, em 

ambas versões.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 24 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47232 Nr: 205-69.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ DA CUNHA, REGINALDO 

FAUSTINO DOS SANTOS, JAIR CUPERTINO DE OLIVEIRA, JOSÉ 

AGRESTES MALACRIDA CEVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 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 Acusados, via DJE, acerca da 

Audiência designada nos autos da Carta Precatória distribuída sob Código 

Nº3314525, na Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para o 

dia 14/08/2018, às 13:00 horas, conforme informação juntada à ref.193.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 1787-10.2017.811.0027

 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: Sonia Maria Lemes de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Morales Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 61, revogo a decisão de fl. 58, 

para tanto, nomeio o Dr. Danilo Rodrigues de Souza, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 24.727/O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da certidão de fls. 54, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38556 Nr: 879-21.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Jose da Silva, Junior Teodoro de 

Carvalho, José Aldo Fernandes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para:a) CONDENAR Junior Teodoro de Carvalho 

vulgo “Dinda”, José Aldo Fernandes de Barros vulgo “Chupinha” e Valdeci 

José da Silva, todos já qualificados, pela prática do crime de estupro, 

previsto no artigo 213, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 57886 Nr: 1521-86.2018.811.0027

 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: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando as informações prestadas pelo organizador do evento em ref. 

12 após requisição deste Juízo, verifico irregularidades na contratação do 

seguro obrigatório previsto no artigo 6º da Lei 10.519/2002, conforme 

passo expor.

A Apólice de Seguro juntada pelo organizador do evento não possui 

cobertura a todos os profissionais do rodeio, definidos no artigo acima 

mencionado, tendo sido excluídos os porteiros, juízes e os locutores.

Ademais, o seguro contrato não possui todas as coberturas determinadas 

em Lei, uma vez que cobre apenas morte por acidente e invalidez 

permanente, sendo ainda exigido cobertura para caso de invalidez 

temporária.

Ressalto, que a exigência na comprovação da contratação do seguro 

obrigatório visa assegurar o direito a integridade física e moral dos 

participantes envolvidos no evento, abrangendo inclusive seus familiares 

em caso de morte acidental, pois estes em muitas vezes sequer possuem 

ciência do teor das apólices, pois muitos dos participantes são pessoas 

do campo e possuem pouca instrução, acreditando que tudo se encontra 

regular nos termos em que dita a Lei.

Deste modo, determino que até a data prevista para inicio do evento e 

durante o expediente forense, seu organizador, comprove nos autos a 

contratação de seguro obrigatório para todos os profissionais do rodeio, 

assim definidos no artigo 6º da Lei 10.519/2002, com cobertura para caso 

de morte, invalidez permanente e temporária.

Ratifico a advertência já dada na decisão de ref. 4, onde o 

descumprimento desta medida acarretará com a suspensão temporária ou 

definitiva do rodeio, nos termos do artigo 7º da Lei 10.519/2002.

Dê ciência desta decisão ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências

Itiquira-MT, 24 de julho de 2018.

Milene Aparecida Pereira Beltramini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55671 Nr: 487-76.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Francisca Monteiro Reis, ARNALDO 

DA SILVA MONTEIRO, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente para impugnar a contestação no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51462 Nr: 2380-39.2017.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA SILVA MONTEIRO ME, 

ARNALDO DA SILVA MONTEIRO, MARCIO DIAS DOS REIS, Angelita 

Francisca Monteiro Reis, GUIOMAR FRANCISCA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A requerente para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 1418-21.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente para se manifestar acerca do laudo pericial 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 3291-51.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRC, JRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 20/09/2018, às 16h00. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 3130-41.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heli Manoel Carvalheiro Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 20/09/2018, às 16h40. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 3374-67.2017.811.0027

 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: ADMILSON PRIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE APARECIDA SILVA DOS SANTOS 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 20/09/2018, às 17h. Impulsiono os autos ao setor de 

expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 325-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ericleide de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 20/09/2018, às 17h20. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 3269-90.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide da Costa Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de conciliador 

credenciado nesta comarca, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação para o dia 20/09/2018, às 17h40. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43100 Nr: 485-77.2016.811.0027

 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): Mariane Borges de Souza, Município de 

Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Intimação do Ministério Público e da Requerida Mariane Borges de Souza 

para, no prazo legal e em comum, tendo em vista tratar-se de processo 

virtual, apresentarem contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto 

pelo Município de Itiquira-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 56457 Nr: 813-36.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GERMANO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERMANO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 31/7/2018, às 16:00h, visto que o retorno da carta 

precatória de Ref: 15, 2- INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca do retorno da carta precatória Ref. 15 (diligência negativa) e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 53169 Nr: 3280-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA KEYLA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 26/07/2018, às 15:20h, visto que a certidão de oficial 

de justiça Ref: 21, 2- INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 

certidão da oficiala de justiça Ref: 21 e requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 3094-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para: 1 - CANCELAR a audiência de conciliação 

designada para dia 26/07/2018, às 13:20h, visto que a certidão de oficial 

de justiça Ref: 34, 2- INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do 

retorno da carta precatória Ref. 34 (diligência negativa) e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 47495 Nr: 111-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR ALVES PIRES - 

OAB:11.648/MS, Lucas Zimermmann - OAB:16659-MS, Maria Luara 

Manhani Pires - OAB:19289-MS

 Intimação do Acusado, na pessoa de seus Advogados constituídos, para, 

no prazo legal, apresentar alegações finais na forma de memoriais.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 499-06.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista o teor do Ofício nº 535/2018/PROJUS/JAURU, informando 

que entre os dias 27, 30 e 31 de julho e 1º de agosto do corrente ano o 

Promotor de Justiça em exercício neste Juízo estará em gozo de usufruto 

de folgas compensatórias e, não havendo urgência no feito que justifique 

o deslocamento do substituto imediato, REDESIGNO a solenidade 

agendada nos autos, para o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 16h30.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se o teor 

da determinação anterior em relação à intimação das partes.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 1531-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Dionne Aparecida Carrijo de Souza - 

OAB:OAB/MT 20644-O, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida 

- OAB:OAB/MT 17869

 Visto

Tendo em vista o teor do Ofício nº 535/2018/PROJUS/JAURU, informando 

que entre os dias 27, 30 e 31 de julho e 1º de agosto do corrente ano o 

Promotor de Justiça em exercício neste Juízo estará em gozo de usufruto 

de folgas compensatórias e, não havendo urgência no feito que justifique 

o deslocamento do substituto imediato, REDESIGNO a solenidade 

agendada nos autos, para o dia 18 de SETEMBRO de 2018, às 17h00.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se o teor 

da determinação anterior em relação à intimação das partes.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 24 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 126-09.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:4243

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja 

providenciada cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, 

na forma do que dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma 

importância realçar que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º, do 

CPP e o artigo 524 da CNGCGJ/MT, não haverá transcrição total ou parcial 

de declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo 
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nas hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do 

CPP. Não havendo pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual. Com o retorno da missiva, determino a abertura de 

VISTAS às partes para apresentação de memoriais, no prazo legal e de 

forma sucessiva, a iniciar-se pelo Ministério Público. Não havendo 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000046-18.2018.8.11.0047 REQUERENTE: MINISTéRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JAURU Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico 

que foi expedido ofício ao NAT (id 13490922), todavia, até o momento não 

foi aportado aos autos o parecer técnico daquele órgão. Assim, conforme 

já consignado no despacho de id 13363193, REITERE-SE o ofício 

anteriormente expedido, REQUISITANDO-SE o parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico - NAT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com a juntada do 

parecer técnico, ou decorrido o prazo para tanto, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos para análise da liminar pleiteada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 25 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-10.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000053-10.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Visto. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende 

o recebimento de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem, compulsando os autos se 

verifica que o presente feito se submete ao rito procedimental e às regras 

estatuídas na Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das 

hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, 

nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras específicas sobre a 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a 

hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste 

caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da 

Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública se permite seja dispensada audiência de conciliação, 

desde que fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da 

defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 730 e ss. do 

CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado 

no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, já pacificado na 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o 

entendimento de que a certidão de crédito de honorários se trata de título 

executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535, do Código de Processo Civil/2015. A parte 

exequente estará isenta do pagamento de custas processuais, nos 

moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Com os fundamentos 

acima, ACOLHO o pedido inicial para DETERMINAR que a presente ação 

tramite sob o rito procedimental da Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Decorrido o prazo acima sem que haja impugnação, fato que 

deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados 

na inicial e, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º do 

Provimento 11/2017-CM ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa do ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1°, do referido artigo, para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). No mais, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. Havendo 

impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. Saliento que antes da intimação da Fazenda 

Pública, acaso ainda não tenha(m) sido entregue(s), a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo que deverá ser juntado aos autos, em analogia 

ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não atendida a diligência acima, fato que 

deverá ser certificado nos autos, VOLVAM-ME os autos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 25 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000058-32.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000058-32.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios ajuizada em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende 

o recebimento de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Pois bem, compulsando os autos se 

verifica que o presente feito se submete ao rito procedimental e às regras 

estatuídas na Lei n.º 12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das 

hipóteses de exceção previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, 

nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz regras específicas sobre a 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a 

hipótese de cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste 

caso, imperiosa a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da 

Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública se permite seja dispensada audiência de conciliação, 

desde que fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da 

defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 730 e ss. do 

CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado 

no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, já pacificado na 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o 
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entendimento de que a certidão de crédito de honorários se trata de título 

executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 

intimada na forma do art. 535, do Código de Processo Civil/2015. A parte 

exequente estará isenta do pagamento de custas processuais, nos 

moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Com os fundamentos 

acima, ACOLHO o pedido inicial para DETERMINAR que a presente ação 

tramite sob o rito procedimental da Lei nº. 12.153/2009, com a 

consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso 

para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Decorrido o prazo acima sem que haja impugnação, fato que 

deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os cálculos apresentados 

na inicial e, nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a 

remessa dos documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º do 

Provimento 11/2017-CM ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de que seja providenciado o 

cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos cálculos, com 

fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, DETERMINO a 

expedição e remessa do ofício requisitório, devidamente acompanhado 

dos documentos informados nos incisos do § 1°, do referido artigo, para 

que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) dias, providencie seu 

efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 011/2017). No mais, 

AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor. Havendo 

impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. Saliento que antes da intimação da Fazenda 

Pública, acaso ainda não tenha(m) sido entregue(s), a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo que deverá ser juntado aos autos, em analogia 

ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não atendida a diligência acima, fato que 

deverá ser certificado nos autos, VOLVAM-ME os autos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 25 de julho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-54.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000063-54.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte 

exequente pretende o recebimento de honorários arbitrados em 

decorrência de nomeação para patrocínio de interesses de pessoas 

hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. Pois bem, compulsando os autos se verifica que o presente feito 

se submete ao rito procedimental e às regras estatuídas na Lei n.º 

12.153/2009, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção 

previstas no § 1°, do art. 2º da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 

12.153/2009 não traz regras específicas sobre a execução por quantia 

certa contra a Fazenda Pública, regrando somente a hipótese de 

cumprimento de sentença em seu artigo 13, sendo, neste caso, imperiosa 

a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e da Lei nº. 

9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. Ademais, 

conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado 

no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública se permite seja dispensada audiência de conciliação, desde que 

fixado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da defesa, 

seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 730 e ss. do CPC/73 

(Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato Grosso, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, já pacificado na jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento de 

que a certidão de crédito de honorários se trata de título executivo judicial 

(Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 

16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser intimada na forma do art. 535, 

do Código de Processo Civil/2015. A parte exequente estará isenta do 

pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei 

nº. 9.099/1995. Com os fundamentos acima, ACOLHO o pedido inicial para 

DETERMINAR que a presente ação tramite sob o rito procedimental da Lei 

nº. 12.153/2009, com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do 

Estado do Mato Grosso para, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução. Decorrido o prazo acima sem que haja 

impugnação, fato que deverá ser certificado, HOMOLOGO, desde já, os 

cálculos apresentados na inicial e, nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DETERMINO a remessa dos documentos indicados nos 

incisos do § 1.º, do art. 3º do Provimento 11/2017-CM ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, a fim de que seja 

providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a juntada dos 

cálculos, com fundamento no art. 4° do Provimento n.º 011/2017, 

DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, devidamente 

acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 1°, do 

referido artigo, para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento n.º 

011/2017). No mais, AGUARDE-SE o pagamento da requisição de pequeno 

valor. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. Saliento que antes da 

intimação da Fazenda Pública, acaso ainda não tenha(m) sido entregue(s), 

a parte exequente deverá ser INTIMADA, via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, providencie a entrega do(s) título(s) que deu(deram) 

origem à presente execução, mediante termo que deverá ser juntado aos 

autos, em analogia ao Enunciado n.º 126 do Fonaje. Não atendida a 

diligência acima, fato que deverá ser certificado nos autos, VOLVAM-ME 

os autos para deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, às providências. 

Jauru/MT, 25 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-78.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000096-78.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

honorários arbitrados em decorrência de nomeação para patrocínio de 

interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se que o presente 

feito teve regular processamento atendendo os ditames legais e 

resguardando, integralmente, os direitos de ambas as partes, tendo a 

parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema Bacenjud, com 

o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo em vista que a 

parte executada não efetuou o referido pagamento no prazo legal. Vieram 

os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de sequestro de 

valores. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerários, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 
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Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia 

oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do 

juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, 

na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via sistema BACENJUD, liberando-os a seguir 

à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o que 

prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.238,85 

(seis mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor bloqueado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, 

incisos I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

providenciada a transferência do montante para a Conta Única dos 

Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for 

exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a fim 

de evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a 

parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito 

ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000095-93.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o recebimento de 

honorários arbitrados em decorrência de nomeação para patrocínio de 

interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se que o presente 

feito teve regular processamento atendendo os ditames legais e 

resguardando, integralmente, os direitos de ambas as partes, tendo a 

parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema Bacenjud, com 

o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo em vista que a 

parte executada não efetuou o referido pagamento no prazo legal. Vieram 

os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de sequestro de 

valores. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem, é dos autos 

que mesmo após ser efetivamente cientificado, conforme determina o art. 

535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o pagamento da obrigação de 

pequeno valor a parte executada quedou-se inerte. Ocorre que, muito 

embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido mudanças com relação ao 

pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 535, § 3°, inciso II, do 

CPC) esta silenciou com relação ao fato do não pagamento dessas 

obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse ponto, mostra-se 

perfeitamente possível o sequestro de numerários, havendo inércia no 

atendimento da requisição judicial, ante a aplicação analógica do art. 17, § 

2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados Especiais Federais, já 

que traz norma condizente e harmônica como o CPC, in verbis: “Art. 17. 

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em 

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta 

dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade 

citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal 

ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. omissis § 2º 

Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão”. Da mesma forma, a Lei 

n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios – destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em 

seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor 

de 02 meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal permanecer inerte, com é o caso, inclusive a dispensar a prévia 

oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do 

juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, 

na hipótese do § 3.º do art. 100 da Constituição Federal; omissis § 1.º 

Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Nesse sentido, trago à baila 

algumas jurisprudências selecionadas acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com 

destaques nossos) “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. 

CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO 

REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo 

legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega 

ter o juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta 

bancária para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido 

intimado para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, 

ainda, que teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para 

efetuar o pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio 

Município de Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido 

intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. 

Essa petição, inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, 

seis meses antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, 

a alegação do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir 

com a obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, 

por força do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de 

natureza alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu 

cumprimento. 4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via 

BACENJUD para pagamento de sentença contra a fazenda pública por 

atraso no pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via sistema BACENJUD, liberando-os a seguir 

à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o que 

prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 
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do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.598,89 

(seis mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor bloqueado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, 

incisos I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

providenciada a transferência do montante para a Conta Única dos 

Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for 

exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a fim 

de evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a 

parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito 

ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000138-30.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo os ditames 

legais e resguardando, integralmente, os direitos de ambas as partes, 

tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro de valores. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal permanecer inerte, com é o 

caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da 

Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. 

Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca 

do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 
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Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via sistema BACENJUD, liberando-os a seguir 

à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o que 

prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.187,37 

(seis mil cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do art. 512); b) 

havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de tramitação, 

apontando a sua urgência e preferência na análise de eventuais 

desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor bloqueado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, DETERMINO a intimação da parte executada, acerca da 

indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, incisos I e II, do CPC, 

rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que deverá ser certificado 

nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser providenciada a 

transferência do montante para a Conta Única dos Depósitos Judiciais (§ 

5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for exitoso, OFICIE-SE 

imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira a recolher a RPV 

liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a fim de evitar qualquer 

possibilidade de pagamento em duplicidade e locupletamento ilícito. Por fim, 

certificado o decurso do prazo para que a parte executada se manifeste 

acerca da indisponibilidade levada a efeito ou não se obtendo êxito na 

medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via DJE para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito, requerendo o que entender 

pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

19 de julho de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010087-27.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010087-27.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 

que o presente feito teve regular processamento atendendo os ditames 

legais e resguardando, integralmente, os direitos de ambas as partes, 

tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro de valores. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal permanecer inerte, com é o 

caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da 

Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. 

Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca 

do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 
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REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via sistema BACENJUD, liberando-os a seguir 

à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o que 

prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 6.697,59 

(seis mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos). 

A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor bloqueado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, 

incisos I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

providenciada a transferência do montante para a Conta Única dos 

Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for 

exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a fim 

de evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a 

parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito 

ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010053-81.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto. 

Trata-se de Execução de Honorários advocatícios, ajuizada em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte exequente pretende o 

recebimento de honorários arbitrados em decorrência de nomeação para 

patrocínio de interesses de pessoas hipossuficientes, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta Comarca. Compulsando os autos, verifica-se 
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que o presente feito teve regular processamento atendendo os ditames 

legais e resguardando, integralmente, os direitos de ambas as partes, 

tendo a parte autora, requerido o sequestro de valores via sistema 

Bacenjud, com o intuito de que seja satisfeito o crédito exequendo, tendo 

em vista que a parte executada não efetuou o referido pagamento no 

prazo legal. Vieram os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de sequestro de valores. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem, é dos autos que mesmo após ser efetivamente cientificado, 

conforme determina o art. 535, § 3°, inciso II, do CPC, para efetuar o 

pagamento da obrigação de pequeno valor a parte executada quedou-se 

inerte. Ocorre que, muito embora a Lei n.º 13.105/2015 tenha trazido 

mudanças com relação ao pagamento de obrigações de pequeno valor 

(art. 535, § 3°, inciso II, do CPC) esta silenciou com relação ao fato do não 

pagamento dessas obrigações no prazo mencionado no artigo. Nesse 

ponto, mostra-se perfeitamente possível o sequestro de numerários, 

havendo inércia no atendimento da requisição judicial, ante a aplicação 

analógica do art. 17, § 2°, da Lei n.º 10.259/2001, que institui os Juizados 

Especiais Federais, já que traz norma condizente e harmônica como o 

CPC, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, 

após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no 

prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do 

Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa 

Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de 

precatório. omissis § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão”. Da mesma forma, a Lei n.° 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios – destarte, perfeitamente 

aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também 

preceitua a respeito do prazo menor de 02 meses para liquidação da RPV 

e relativamente ao sequestro de numerários para efetivar a prestação 

jurisdicional nas hipóteses do ente estatal permanecer inerte, com é o 

caso, inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3.º do art. 100 da 

Constituição Federal; omissis § 1.º Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. 

Nesse sentido, trago à baila algumas jurisprudências selecionadas acerca 

do tema: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de 

precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração Pública das 

requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da recusa no 

cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o sequestro de 

numerário correspondente na conta do Município, ainda que destinada ao 

recebimento de repasses para a manutenção da educação”. (TJMG; AI 

1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 

04/04/2017; DJEMG 17/04/2017)” (com destaques nossos) 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016)” (com destaques nossos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o 

juízo a quo determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária 

para pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado 

para cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que 

teria o prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o 

pagamento. 2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de 

Agrestina confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, 

inclusive, foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses 

antes do ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação 

do Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força 

do art. 100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza 

alimentar, sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 

4. Sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD 

para pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015)” (com 

destaques nossos) Em resumo, a requisição de pequeno valor deve ser 

paga em até dois meses, através do ofício requisitório do juiz da execução 

ao Procurador Geral do Estado, que disponibilizará os recursos 

financeiros devidos em conta bancária mais próxima do domicílio da parte 

exequente, a serem levantados mediante alvará judicial. O que em Mato 

Grosso é feito regularmente por meio da conta “Conta Única dos Depósitos 

Judiciais”. Se a fazenda pública não fizer o pagamento, perfeitamente 

factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores suficientes, que é 

operacionalizado, em regra, via sistema BACENJUD, liberando-os a seguir 

à parte exequente pelo aludido alvará judicial, sendo isto inclusive o que 

prevê o Enunciado n.º 7, do FONAJE da Fazenda Pública, vejamos: 

“ENUNCIADO 07 – O sequestro previsto no § 1º do artigo 13 da Lei nº 

12.153/09 também poderá ser feito por meio do BACENJUD, ressalvada a 

hipótese de precatório (XXX Encontro – São Paulo/SP)”. Ressalto, ainda, 

que a referida medida encontra previsão no art. 6º do Provimento n.º 

011/2017-CM que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “Art. 6º O Juízo promoverá o sequestro 

do valor líquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

17, § 2º da Lei n. 10.259/2001 e, subsidiariamente, com fundamento no art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora para o fim de DETERMINAR o sequestro de numerários, via sistema 

BACEN-JUD, em conta corrente em que o Estado de Mato Grosso, inscrito 

no CNPJ n.º 03.507.415/0001-44, eventualmente, figure como titular, 

estabelecendo como valor limite a ser penhorado a quantia de R$ 7.498,77 

(sete mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos). A 

penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado no art. 512, da CNGCJ/TJMT, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete (CNGCJ/TJMT, § 2°, do 

art. 512); b) havendo bloqueio de valores, em mais de uma conta, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha e, terão prioridade de 

tramitação, apontando a sua urgência e preferência na análise de 

eventuais desbloqueios (CNGCJ/TJMT, § 3°, do art. 512), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor bloqueado a este processo; c) ainda para a hipótese 
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de bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte executada, 

acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis; b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, conforme disciplina o art. 854, § 3°, 

incisos I e II, do CPC, rejeitada a manifestação ou não havendo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

providenciada a transferência do montante para a Conta Única dos 

Depósitos Judiciais (§ 5º, do art. 854, do CPC). Se o sequestro do valor for 

exitoso, OFICIE-SE imediatamente à Fazenda Pública Estadual, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a fim 

de evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Por fim, certificado o decurso do prazo para que a 

parte executada se manifeste acerca da indisponibilidade levada a efeito 

ou não se obtendo êxito na medida deferida, INTIME-SE a parte autora, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 19 de julho de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8532 Nr: 857-41.2008.811.0048

 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: JELZI ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao site do TRF1 verifiquei que a RPV de fls. 266 

não foi distribuida, conforme comprovante do relatório de fls. 269. Por 

essa razão encaminho os autos ao setor competente para expedir nova 

RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 1933-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45411 Nr: 1936-06.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 2449-08.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. Ademais, determino a liquidação da sentença atrelada à exordial, que 

deverá seguir pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, 

ambos do CPC.

3. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.

4. Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito.

Nesse sentido é o Enunciado n. 35 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:

“Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”.

5. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.

6. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC).

7. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22675 Nr: 721-68.2013.811.0048

 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): MODESTO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Vistos.

1. Diante da informação contida em certidão de fl. 236, bem como tendo em 

vista que o réu manifestou o desejo de recorrer da sentença, intime-se 

novamente o causídico do acusado para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21241 Nr: 318-36.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR APARECIDO PACHIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GRIOSSO - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a intimação da Exequente juntar 

aos autos dados bancários para levantamento dos valor bloqueado de fls. 

49, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28694 Nr: 1048-42.2015.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ RIBEIRO, ROSALINA RIBEIRO 

TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 Vistos.

 1. Diante da renúncia da advogada anteriormente nomeada dativa no 

petitório de Ref: 41, vejo por bem nomear outro(a) advogado(a). Assim, 

NOMEIO o Dr. Bruno Cesar Brandão Prado, inscrito na OAB/MT nº. 

24.749/O, como Defensor Dativo do requerido nestes autos, para 

patrocinar a defesa do mesmo requerendo o que entender oportuno.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada ao Defensor Dativo cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios ao causídico nomeado, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se o Defensor Dativo da nomeação.

4. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer por se tratar de réu preso.

Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 198-27.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVONE DE CAMPOS 

MELLO PEREIRA, HELENA MARIA SANTOS BATISTA, LILIS FERNANDA 

BATISTA, HEBERT DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório de Ref: 264. Assim, nomeio como 

perito judicial para elaborar laudo de avaliação da área serviente, o SR. 

ALISSON FERNANDO GOMES LOPES, Engenheiro Agrônomo inscrito no 

CREA/MT sob o nº. 22767, que deverá ser intimado no endereço situado 

na Rua Ceará, nº. 326, bairro Vila Planalto em Rondonópolis/MT, o qual 

cumprirá fielmente o encargo que lhe é cometido, independentemente de 

compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do NCPC.

2. Intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação e no mesmo ato, 

para que promova o agendamento, desde logo, da data em que a pericia 

será efetuada. Ciente de que o laudo de avaliação deverá ser entregue em 

cartório 20 (vinte) dias após a realização da avaliação.

3. O(A) Sr(a). Perito(a) deverá apresentar a sua proposta de honorários, 

no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação, devendo as partes 

serem intimadas para que se manifestem, também no prazo de 5 (cinco) 

dias.

4. Com a chegada do laudo, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

baixas e anotações de estilo.

5. Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25223 Nr: 992-43.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FÉLIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.1. Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 

2. Proceda-se à alteração do tipo de ação, no Cartório Distribuidor e 

demais registros cartorários, fazendo constar “cumprimento de 

sentença”.4. Cite-se o executado para opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, bem como intime-o para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar 

o benefício de aposentadoria por idade, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais), ex vi do art. 537§4 do NCPC, devendo 

acompanhar os documentos essenciais para o ato.5. Certificado o não 

oferecimento de embargos no prazo legal, requisite-se, incontinenti, o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com o disposto na 

Resolução n.º 438, de 30 de maio de 2005, do Conselho ; b) ser expedida 

em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da 

Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).6. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 3 de 

outubro de 2016.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45417 Nr: 1939-58.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.
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4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45422 Nr: 1942-13.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIRY LÚCIA COSTA FLORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20910 Nr: 1006-32.2011.811.0048

 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: IVALDA OLIVEIRA SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO 

XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/O, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. - OAB:12208-A

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45426 Nr: 1946-50.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1947-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 1948-20.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22588 Nr: 633-30.2013.811.0048

 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: DOFJ, WALISSON SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE - TRANSPORTES PANORAMA, 
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GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 10212, FREDERICO LEÔNCIO GAIVA NETO - OAB:13.537, 

JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORÊNCIO DE LIMA - OAB:14266-b, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475

 Vistos, etc.

1. Recebo o presente Recurso Adesivo à Apelação, anteriormente 

impetrada, nos seus legais efeitos, vez que preenche os requisitos legais.

 2. Intime-se o recorrido para responder o recurso no prazo legal (CPC, 

art. 1003, §5º).

3. Nada sendo alegado quanto à admissibilidade do recurso, e uma vez 

decorrido o prazo recursal para a parte contrária, o que deverá ser 

certificado, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com nossas sinceras homenagens.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22589 Nr: 634-15.2013.811.0048

 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: WALISSON SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE - TRANSPORTES PANORAMA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORÊNCIO DE LIMA - OAB:14266-b

 Vistos, etc.

1. Recebo o presente Recurso Adesivo à Apelação, anteriormente 

impetrada, nos seus legais efeitos, vez que preenche os requisitos legais.

 2. Intime-se o recorrido para responder o recurso no prazo legal (CPC, 

art. 1003, §5º).

3. Nada sendo alegado quanto à admissibilidade do recurso, e uma vez 

decorrido o prazo recursal para a parte contrária, o que deverá ser 

certificado, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com nossas sinceras homenagens.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 632-45.2013.811.0048

 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: BETHANIA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTANA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE - TRANSPORTES PANORAMA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT Nº 10212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORÊNCIO DE LIMA - OAB:14266-b, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475

 Vistos, etc.

1. Recebo o presente Recurso Adesivo à Apelação, anteriormente 

impetrada, nos seus legais efeitos, vez que preenche os requisitos legais.

 2. Intime-se o recorrido para responder o recurso no prazo legal (CPC, 

art. 1003, §5º).

3. Nada sendo alegado quanto à admissibilidade do recurso, e uma vez 

decorrido o prazo recursal para a parte contrária, o que deverá ser 

certificado, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com nossas sinceras homenagens.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23855 Nr: 132-42.2014.811.0048

 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: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILTON ANTÔNIO HEINTZE, 

ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, UILZÂNIA SOBRINHO CASTANON SALUSTIANO - 

OAB:16090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:6174

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20864 Nr: 952-66.2011.811.0048

 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: JOSÉ CANDIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJM & COSTA LTDA, LEONCIO NAJM, 

ELENICE ANTÔNIA NETO, MARIA JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22959 Nr: 1021-30.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDA SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de GENILDA SILVA DOS ANJOS, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 98/99 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 
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cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1846 Nr: 85-88.2002.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ODILO DE CASTRO, GERSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENES FREITAS OLIVEIRA - 

OAB:44881, WHASLEN FAGUNDES . - OAB:18399/GO

 Vistos.

1. Defiro o pleito ministerial de fl. 563, motivo pelo qual, expeça-se 

mandado de condução coercitiva para intimação da testemunha Edson 

Honório Sales para que compareça a oralidade designada, advertindo-o 

que nova ausência ensejará na sua condução mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxilio de 

força pública.

 2. Atente-se a Sra. Gestora para o endereço indicado no petitório retro.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24010 Nr: 257-10.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por arbitramento 

fundada em título executivo judicial (art. 509 e seguintes, do NCPC).

2. O exequente pugna pela nomeação de perito para a apuração do valor 

devido pelo executado. Todavia, é necessário que as partes apresentem 

documentos elucidativos, bem como apresentem os valores que entendem 

devidos, conforme inteligência do artigo 510, do NCPC.

3. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos necessários á apuração dos valores 

executados, bem como apresentem os valores que entendem devidos.

 4. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 267-54.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por arbitramento 

fundada em título executivo judicial (art. 509 e seguintes, do NCPC).

2. O exequente pugna pela nomeação de perito para a apuração do valor 

devido pelo executado. Todavia, é necessário que as partes apresentem 

documentos elucidativos, bem como apresentem os valores que entendem 

devidos, conforme inteligência do artigo 510, do NCPC.

3. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos necessários á apuração dos valores 

executados, bem como apresentem os valores que entendem devidos.

 4. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23760 Nr: 104-74.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDI SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

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.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22952 Nr: 1014-38.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY OSSUNA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROSELY OSSUNA DE SOUZA, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado pela executada às fls. 88/89 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição das RPVs, em favor da parte 

exequente.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de não extinção do 

processo.3.3. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24007 Nr: 254-55.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEIDE RAPHANHIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por arbitramento 

fundada em título executivo judicial (art. 509 e seguintes, do NCPC).

2. O exequente pugna pela nomeação de perito para a apuração do valor 

devido pelo executado. Todavia, é necessário que as partes apresentem 

documentos elucidativos, bem como apresentem os valores que entendem 

devidos, conforme inteligência do artigo 510, do NCPC.

3. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, apresente os documentos necessários á apuração dos valores 

executados, bem como apresentem os valores que entendem devidos.

 4. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38568 Nr: 2389-35.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIUDA QUEIROZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. Ademais, determino a liquidação da sentença atrelada à exordial, que 

deverá seguir pelo rito comum, nos termos do art. 509, inciso II, e art. 511, 

ambos do CPC.

3. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação.

4. Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito.

Nesse sentido é o Enunciado n. 35 da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM:

“Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”.

5. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito.

6. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do CPC).

7. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juscimeira-MT, 24 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 1044-44.2011.811.0048

 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: SÉRGIO ALBINO EBERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ RABELLO - 

OAB:OAB/MT - 13122

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.154,92 (Dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 157/158. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.077,46 (Hum mil e 

setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas judiciais e R$ 1.077,46 (Hum mil e setenta e sete reais e 

quarenta e seis centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio 

da Silva – Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21628 Nr: 755-77.2012.811.0048

 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: EUCLIDES DIOGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OTONIEL DIOGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos r. sentença de Fls. 44. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42133 Nr: 496-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCC, OC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos r. sentença de Referência 17. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Juscimeira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 600 de 678



de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22426 Nr: 463-58.2013.811.0048

 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: LKFDS, VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos, etc.

A parte autora 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, uma vez que a parte é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23012 Nr: 1070-71.2013.811.0048

 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: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 226, § 3º da Constituição 

Federal de 1988 e art. 1.723 e seguintes do Código Civil, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL requerida por ANTONIO MATEUS RODRIGUES em face 

de LUZIA RICARDO PEREIRA, com resolução do mérito do presente 

processo, na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

para: a) DECLARAR, RECONHECER e ao mesmo tempo DISSOLVER o 

vínculo de união estável havido entre ANTONIO MATEUS RODRIGUES e 

LUZIA RICARDO PEREIRA; b) DETERMINAR que a guarda da menor 

Thainara Pereira Rodrigues permaneça com o seu genitor;c) DETERMINAR 

que o bem descrito na inicial (veículo Astra Sedan ano 2013) adquirido 

durante a União Estável, seja dividido em partes iguais, ou seja, 50% 

(cinquenta por cento) para cada um dos conviventes. 3.2. Isento de 

custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º, da Lei nº. 1.060/503.3. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações retro, ao 

arquivo.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35958 Nr: 1147-41.2017.811.0048

 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: NATANAEL ALVES DE FRANÇA

 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, 25 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 1971-97.2017.811.0048

 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: ZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da juntada de Carta Precatória na Ref: 19 intime-se a parte 

requerente através de sua advogada, para requerer o que entender 

oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36359 Nr: 1312-88.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARADIAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a autarquia requerida para que comprove nos autos a 

implantação do benefício concedido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de responsabilização cível e criminal da autoridade responsável pela 

inexecução da anterior determinação judicial.

2. Com a comprovação, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender oportuno. Prazo: 10 (dez) dias.

3 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39841 Nr: 2862-21.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RIBEIRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 
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8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 1787-44.2017.811.0048

 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: ABIGAIL BARBOSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o apelante (Ref: 22), 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, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 1353-21.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na Ref: 13, ou seja, o 

prazo de 15 (quinze) dias para o requerido apresentar contestação, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser certificado 

pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

2. Havendo contestação dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de julho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-53.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - ME (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 

15:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS KAWAHARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 

15:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-23.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 30/08/2018 Hora: 

15:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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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. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-15.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para comparecer 

a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 15:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para comparecer 

a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 15:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-43.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 13:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-92.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE SOUZA CRISOSTOMO (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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 14:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-60.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O, para comparecer a 

AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 14:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-45.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (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 Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O, para comparecer a 

AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 14:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-60.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO - COMARCA DE 

JUSCIMEIRA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PJE - CARTA de CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO Lei 9.099/95 Juscimeira, 25 de julho de 2018. 

Processo:1000140-60.2018.8.11.0048 Valor causa: R$ 8.000,00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: HERCULES JUNIOR SOUZA COELHO Advogados do(a) 

REQUERENTE: CASSIO MASSARIOL CARDOSO - MT22308/O, JOSE 

NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - MT3188/O REQUERIDO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209,CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-800 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial (anexa), que se encontra disponibilizada 

no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 

14:20 , no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. Caso não seja ofertada em audiência, 

deverá ser nos feita 05 (cinco) dias subsequentes. ADVERTÊNCIA: O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) promovente e proferindo-se o 

julgamento de plano. 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. O promovido no caso 

de audiência de instrução e julgamento deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. *Este processo tramita pelo 

sistema computacional PJE, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 

Atenciosamente, Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) 

Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA E INFORMAÇÕES: RUA O, 220, CAJUS, 

JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 - TELEFONE: (66) 3412-1333.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66987 Nr: 997-65.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, WESLEY WAGNER 

VAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Código nº66987Processo nº 997-65.2017.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 54, NOMEIO como defensor dativo do acusado Erivan 

José da Silva, o advogado ARLON DE SOUZA PORTO, devendo 

apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 (dez) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 

advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ)(...) Assim, o descumprimento dessas obrigações importará 

na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, 

com devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem 

p r e j u í z o  d a s  s a n ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p e n a i s  e 

disciplinares.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 24 de julho de 2018.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de Direito em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 1211-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Luis Rodrigues Borges, Alzenir Luiz 

Borges da Silva, Marcia Rosana Rodrigues Borges

 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:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 12 horas e 

30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70759 Nr: 1189-13.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudocia Maria de Arruda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15 horas e 

45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70761 Nr: 1190-95.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nobres Materais Para Construção Ltda - Me, 

Anderson Edvin Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 5, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 1849-51.2011.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenil Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF tendo em vista o teor da certidão de 

fl. 176, impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora a 

proceder com a juntada do comprovante de publicação do edital, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2148-18.2017.811.0030

 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: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52156 Nr: 1938-35.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Simone Andrade da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 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 conforme 

determinado à Ref: 54, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a penhora infrutifera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50942 Nr: 1465-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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 conforme 

determinado à Ref: 52, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a penhora infrutifera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52735 Nr: 2154-93.2015.811.0030

 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): David Otero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 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 conforme 

determinado à Ref: 25, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista a penhora infrutifera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70805 Nr: 1210-86.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRANY DE FATIMA FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46421 Nr: 1782-81.2014.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Derci de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas, eis que a parte 

autora é beneficiária da Justiça gratuita. Sem condenação da verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade. P.R.I.C.Após, certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-06.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR RUMAO MIRANDA (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)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 800,96 (oitocentos reais e 

noventa e seis centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que certificado 

o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será expedido certidão 

para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da origem do débito (art. 

8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-28.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculo. Intimo, 

ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, 

será expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender 

da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-13.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculo. Intimo, 

ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, 

será expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender 

da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-35.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VONICLEI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculo. Intimo, 

ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, 

será expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender 

da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-13.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 780,37 (setecentos e oitenta 

reais e trinta e sete centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que 

certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da 

origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-90.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA INFANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 803,20 (oitocentos e três reais 

e vinte centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que certificado o 

decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será expedido certidão 

para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da origem do débito (art. 

8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-03.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AVELINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 569,38 (quinhentos e sessenta 

e nove reais e trinta e oito centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que 

certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da 

origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-79.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme cálculo. Intimo, 

ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, 

será expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender 

da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-91.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA DE SOUZA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 571,07 (quinhentos e setenta e 

um reais e sete centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que certificado 

o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será expedido certidão 

para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da origem do débito (art. 

8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-23.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CRUZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor total de R$ 777,71 (setecentos e setenta e 

sete reais e setenta e um centavos), conforme cálculo. Intimo, ainda, que 

certificado o decurso de prazo sem o respectivo pagamento, será 

expedido certidão para fins de Protesto ou Divida Ativa, a depender da 

origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2º, Prov. 12/2-017 – CGJ)

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35814 Nr: 797-75.2015.811.0031

 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: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 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 que esclareça, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, se pretende a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 85-85.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Ciscon Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30007 Nr: 531-30.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Rodrigues Nascimento

 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: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0

 VISTOS.

I. Inexistentes preliminares a serem analisadas e considerando a 

necessidade de maior dilação probatória para a comprovação da atividade 

rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 25 de outubro de 2018, às 

15h10min, para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 1218-02.2014.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MURALHA LTDA, José Brito 

dos Santos, Laura Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º , do NCPC, autorizada pela legislação 

vigente, impulsiono o feito e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 79-73.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odílio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Horácio Capeletto, Juvenal Capeletto, 

Wagner Capeletto, Cristiane Zavatine Capeletto, Mariluce Tafelli Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ligia Vanessa Belido 

Barbosa - OAB:58.371- PR, Mablon Fraga - OAB:59740 - PR

 Nos termos do art. 203, § 4º ,do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte executada WAGNER CAPELETTO e 

CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO, na pessoa de seu(s) advogado(s) , 

acerca da penhora e avaliação do imóvel de matrícula n.º 1.948 do Serviço 

de Registro de Imóvel para a realização do leilão judicial ou extrajudicial, 

realizada nos autos da carta precatória, oriunda do processo 

4965-59.2005.811.0003 (código 349779).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-26.2017.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON MIRANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-26.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE WILSON MIRANDA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. Diante da 

petição de acordo de id 13492253 e da petição indicando o pagamento do 

pactuado (id 13630566), manifestações incompatíveis com a vontade de 

recorrer, nego seguimento aos recursos interpostos, concluindo pela sua 

desistência. Desta forma, em prosseguimento intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da petição de id 13630566, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito. Oportunamente 

conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 de julho de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-28.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010062-28.2016.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE INALDO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Primeiramente, defiro à Promovente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certifique-se a 

tempestividade do recurso interposto. Acaso tempestivo, recebo o 

recurso com efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, 

intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do 

prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 de julho de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-71.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000078-71.2018.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação à contestação no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 25 de julho de 

2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 219-27.2018.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CONSELMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR CABRAL - 

OAB:47843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de pedido de restituição de custas e despesas judiciais 

formulado por Conselmar Engenharia e Construções S/A em face deste 

Juízo.

Aduz que, por equívoco, foi confeccionada guia de distribuição de 

processo à Comarca de Nova Canaã do Norte, ao invés da Comarca de 

Colíder, pelo que requer a restituição.

Inicialmente, determino:

a) Que a parte autora acoste o contrato social da empresa, por se tratar 

de pessoa jurídica, nos termos do item 1.4 do Capítulo I - Disposições 

Iniciais da Instrução Normativa SCA n° 02/2011 - Versão 2 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, pois, ao revés do que afirma em seu 

petitório, tal documento não acompanha a distribuição inicial;

b) Que o Cartório Distribuidor certifique se houve distribuição ou 

ajuizamento de ação utilizando a guia de recolhimento objeto da demanda, 

bem ainda se houve recolhimento maior ou indevido (item 1.10 do Capítulo I 

- Disposições Iniciais da Instrução Normativa SCA n° 02/2011 - Versão 2); 

e

c) Que o Gestor Judiciário certifique se os valores provenientes da guia 

de recolhimento objeto de restituição mão são provenientes de recurso de 

apelação ou recurso inominado (itens 1.11 e 1.12 do Capítulo I - 

Disposições Iniciais da Instrução Normativa SCA n° 02/2011 - Versão 2).

Após, cumpridas as determinações, proceda o Cartório Distribuidor à 

prévia conferência dos documentos às exigências do Capítulo I - 

Disposições Iniciais da Instrução Normativa SCA n° 02/2011 com o 

consequente preenchimento do Check-List constante do Anexo 01 (Item 1 

do Capítulo II - Procedimento nas Comarcas da Instrução Normativa SCA n° 

02/2011 - Versão 2).

Intime-se a parte autora.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 629-22.2017.811.0090

 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 VIEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRAN DE OLIVEIRA, EDIVALDA 

PEREIRA DE SOUZA, MÁRCIO DO NASCIMENTO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

Ciente do recurso de agravo de instrumento de Ref: 63 interposto perante 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo que defiro a 

juntada.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

pois que, em juízo de cognição sumária, a parte ré é quem parece estar na 

posse do imóvel.

Intimem-se.
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Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 211-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 584, “caput”, do CPP.

 Intime-se o nobre defensor do acusado Neilson Fausto Buzato para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 

(oito) dias, nos termos do art. 600, “caput”, do CPP.

 Após, com o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 EDITAL 003/2018

PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

AGOSTO DE 2018.

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MM Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na forma da lei etc.

 FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o Digno 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seu respectivo defensor, que foi designado o dia 27 de 

agosto de 2018, com início às 09h:30min para a TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala do 

processo que entrará em julgamento na mencionada sessão e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Dia 27.08.2018 – às 09h:30min – Processo nº 8-88.2018.811.0090, código 

Apolo 59230, que o Ministério Público move contra RAFAEL FREITAS DA 

SILVA, por ter sido pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II, 

do Código Penal com os gravames da Lei 8.072/90 e o art. 347, parágrafo 

único, do mesmo diploma legislativo, em concurso material de crimes, 

tendo como vítima CARLOS HENRIQUE PINHO TRINDADE e como defensor 

DR. PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB/MT Nº 11.324.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MM. Juiz que se expedisse a presente lista do 

processo que deverá ser julgado na Terceira Reunião Ordinária do 

Tribunal Popular do Júri, que será afixada à Porta do Fórum local, sendo 

que este Tribunal funcionará nas dependências da Câmara Municipal 

desta Comarca. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove (20) dias do mês de 

julho (07) do ano de dois mil e dezessete (2018).

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal Popular do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 828-49.2014.811.0090

 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: LCRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDP, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte requerido/autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 66 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33427 Nr: 384-60.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DEMBOGURSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37562 Nr: 120-67.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAL ELIAS DOS SANTOS

 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:

 Ademais, em face do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, o presente feito deverá seguir o seu trâmite. 

Assim, intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos bem como 

para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo, não havendo requerimentos, certifique-se e 

arquivem-se com as devidas cautelas de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 32/2018 – DF. 

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ... 

CONSIDERANDO os termos da legislação de Organização Judiciária 

Estadual – (COJE - Artigo 86), bem como nos moldes do Artigo 13 - 

Capítulo II– Da Função Correcional e da Fiscalização Administrativa da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

(CNGCE) e as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

 CONSIDERANDO o teor dos Ofícios Circulares nº. 210/2018-CSC-CGJ e 

2018/2018-CSC-CGJ que informam que não haverá necessidade de 

correição nas serventias da sede da Comarca, a teor do disposto no 

Artigo 86 da Lei 4.964/1985 (COJE), devendo esta, no entanto, realizar-se 

nas serventias existentes nos distritos e termos das Comarcas;

 RESOLVE:

 Art. 1º. – DETERMINAR a realização de Correição Geral Ordinária Anual 

do Foro Extrajudicial no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do 

município de Nova Bandeirantes – Termo da Comarca e nas Delegacias de 

Polícia Judiciária Civil pertencentes à Comarca de Nova Monte Verde, 

conforme segue:

 I) Dia 15 de agosto de 2018 - (quarta-feira), a partir das 9h00min, para a 

inspeção de correição no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas 

do município de Nova Bandeirantes e a partir das 14h00min na Delegacia 
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de Polícia Judiciária Civil do município de Nova Bandeirantes, ambos 

instalados no município de Nova Bandeirantes, Termo da Comarca. 

II) Dia 16 de agosto de 2018 - (quinta-feira) a partir das 8h30min para a 

inspeção de correição na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de 

Nova Monte Verde, instalada na sede desta Comarca.

Art. 2º - DESIGNAR as Servidoras MÁRLIA JOAQUINA LEITE SOARES 

CECCONELLO, Gestora Geral de 1ª Entrância, matrícula 7102, e KARLA 

BEATRIZ BERNATZKY, Distribuidora designada Gestora Administrativa 3 

da Comarca, para secretariar os trabalhos correcionais do Foro 

Extrajudicial e Delegacias.

 Art. 3º - DETERMINAR ao(s) Senhor(es) Titulare(s) de Cartório e das 

Delegacias de Polícia e demais servidores destes, que permaneçam em 

seus postos no período de correição, para que forneçam os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correcionais.

 Art. 4º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, o 

representante do Ministério Público, Advogados, Estagiários, 

serventuários e público em geral, para apresentarem reclamações quanto 

a eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes à 

Correição, no Fórum local, em horário de expediente.

 Art. 5º - Remetam-se cópias à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao 

Presidente da 8ª Subseção da OAB-MT e ao representante do Ministério 

Público, bem como afixe-se uma cópia no átrio deste Fórum.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Nova Monte Verde, 25 de julho de 2018.

 Bruno César Singulani França

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

  

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40781 Nr: 520-15.2011.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Nos termos do artigo 513, § 2º, inc. I, do CPC impulsiono os autos para 

intimação do devedor para que cumpra espontaneamente a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 1527-03.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vianna Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que diga sobre 

eventual implantação do benefício em favor de Eva Vianna Bueno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32441 Nr: 1027-83.2005.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irotides Ferreira Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora, na pessoa de seu 

novo advogado constituído, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61003 Nr: 836-91.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS, ARGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Silva Júnior - 

OAB:OAB/MA 12.002

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 925, 354 e 485, VI todos do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o 

autor nas custas remanescentes e honorários advocatícios os no importe 

de 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a cobrança pois 

a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com 

o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 61003 Nr: 836-91.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS, ARGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Silva Júnior - 

OAB:OAB/MA 12.002

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Diante do fato de que não houve a tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, proceda a Sra. Gestora mandado de intimação da requerente, 

para manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 dias, sendo que em caso positivo deverá se manifestar sobre 

os documentos juntados às fls. 49/69, sob pena de extinção, com fulcro 

no artigo 485, §1º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de Setembro de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65936 Nr: 2103-74.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OFICIAIS DE JUSTIÇA DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 647 da CNGC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, para:I. Fixar o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) para o 

cumprimento de diligências na zona urbana;II. Fixar o valor de R$ 3,50 

(três reais e cinquenta centavos), por quilômetro rodado, para o 

cumprimento de diligências na zona rural, acrescido de R$ 1,90 (um real e 

noventa centavos), nos termos do artigo 647, §2º, da CNGC/MT.Baixe-se 

a competente portaria de atualização dos valores, a qual deverá ser 

remetida para a e. Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 647 da CNGC. Após arquive-se com as baixas e 
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anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se o 

necessário com celeridade.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o resente feito para o fim de 

proceder a intimação da parte exequente acerca da decisão/despacho de 

ref. 05 abauxo transcrita: Vistos em correição. Feito em ordem. 

Considerando o certificado na ref. 2, determino a intimação da parte 

exequente, por intermédio de seu patrono via DJE, para que recolha as 

custas e taxas judiciárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CNGC, art.456, §1). Decorrido o prazo, com 

ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 855-44.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIGOSSO, FRANKLIN ADEMIR 

SPIGOSSO, NELCI FÁTIMA DA SILVA SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64753 Nr: 1616-07.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Laborão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63605 Nr: 1119-90.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGISMUNDO RUHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORRÊA - 

OAB:91721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441-A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B-MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62978 Nr: 867-87.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronildo Almeida da Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62142 Nr: 458-14.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 216-55.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Margarida Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54661 Nr: 264-82.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53926 Nr: 1056-70.2014.811.0107

 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: TALANEA DA APARECIDA SILVA ROBETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:MT/16.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 103-38.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA DOS SANTOS RICHOPPO DOVIGI, 

Delcio Dovigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65690 Nr: 2022-28.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO WARTHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65964 Nr: 2114-06.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Maria Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65990 Nr: 2118-43.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 315-30.2014.811.0107

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6.913-A/MT, ROBSON HUILSON BROCH COLLI - OAB:14.802

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS, CONFORME PETIÇÃO DE REF. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68797 Nr: 1005502-04.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Gomes Batista - 

OAB:OAB/MT - 11.533, Joice Wolf Scholl - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT, no estágio em que se encontra.

Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como sua patrona via DJE, 

para manifestar-se quanto ao recebimento dos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 452-41.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONACENTRO - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO-OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Londero, HELENA ZAPELLO 

LONDERO, JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada Júlio Cesar Londero não foi 

encontrada para citação, no entanto foi intimada da penhora do imóvel, 

recebendo cópia do mandado de penhora e avaliação, sua ciência quanto 

à demanda é inequívoca.

 Assim, dou por citado o executado Júlio Cesar Londero, consignando que 

o prazo para apresentação de eventual embargos à execução terá como 

termo inicial a data da publicação desta decisão.

Às providências.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68147 Nr: 45-71.2016.811.0095

 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: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66521 Nr: 747-51.2015.811.0095

 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: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir da Cruz, VALMI HENRIQUE DE SOUZA, 

Curt Vitus Grander, CLAUDINEI DE TAL, AILTON DE TAL, HELIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VALNIR TEIXEIRA - 

OAB:3624
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Eliani Alves Chagas do Pinheiro - 

OAB:MT nº16135, Juliano Ricardo Schavaren - OAB:MT nº16592-N

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

presente Ação de Reintegração de Posse do imóvel descrito na inicial, em 

razão da inexistência de comprovação de posse anterior e esbulho dos 

réus e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e 

ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado da decisão e pagas eventuais custas do processo 

pendentes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79808 Nr: 1023-77.2018.811.0095

 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: S. R. PIOVESAN - ME , SANDRA REGINA PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LUCIANA CENCE GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Apensem-se aos autos código 66614. Intimem-se as partes em termos de 

prosseguimento do feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81104 Nr: 1747-81.2018.811.0095

 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: MARGARETE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, devendo colacionar aos autos a integralidade da petição 

inicial, vez que consta apenas a primeira página, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 036/2018-DF

O Excelentíssimo Doutor FÁBIO ALVES CARDOSO, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Pedra Preta, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária - Sra. Sueli de Oliveira Barbosa, 

matricula 8370, está de licença médica no período de 24/07 à 27/07/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º DESIGNAR a servidora ELIZETE UILSA DE OLIVEIRA THEODORO, 

técnica judiciário, matricula 8456, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta no período de 24/07 à 27/07/2018, em razão do 

afastamento da Gestora Judiciária Sueli de Oliveira Barbosa.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedra Preta-MT, 24 de julho de 2018.

 FÁBIO ALVES CARDOSO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42491 Nr: 748-32.2013.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Costa Barbara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 373-65.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocimar Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOCIMAR FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 

01424570352, Rg: 20156762002-6, Filiação: Manuel Fernandes Barbosa e 

Ocirene Balbino de Souza Barbosa, data de nascimento: 11/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Mirador-MA, solteiro(a), auxiliar, Telefone 66- 

99695 9729. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOCIMAR FERNANDES DE 

SOUZA, como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei n.º 

10.826/2003.Passo a dosar a pena do réu Jocimar Fernandes de 

Souza.A) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista para o crime 

previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é de reclusão de 02 (dois) a 04 

(quatro) anos, e multa.Quanto à culpabilidade verifica-se anormalidade 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se não há 

nos autos informações de que o réu possui sentença penal condenatória 

com o trânsito em julgado.Quanto à conduta social não verifico a presença 

de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que 

provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que a acusada não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. 

Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade, diante da 

própria tipificação penal.E, acerca do comportamento da vítima, não há o 

que se analisar no caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a 

coletividade.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária 

para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 02 (dois) anos 

de reclusão.B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de 

circunstâncias agravantes.Verifica-se que é caso de reconhecer a 

atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do 

Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em Juízo a autoria 

delitiva do crime.Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do 

mínimo e considerando que as mesmas já foram fixadas nos mínimo, deixo 

de reduzir da pena, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ.C) - 

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.Não vislumbro a 

presença de causa de aumento de pena ou diminuição da pena, razão 

pela qual resta ao réu a pena em 02 (dois) anos de reclusão, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.DA 

MULTAQuanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na 

fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de 

multa em (20) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, 
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fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 02 (DOIS) 

ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTAS, e o tempo cumprido de 

prisão preventiva e, considerando que o réu é primário, com fundamento 

no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Tendo em 

vista a presença, no caso em tela, dos pressupostos autorizadores da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

conforme dispõe o artigo 44 e incisos I, II e III, do Código Penal, bem como o 

entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais Superiores quanto à 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direito, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma 

restritiva de direito, segundo a diretriz do §2º, do artigo 44, do Código 

Penal, quais sejam, a de Prestação de Serviços à Comunidade e de 

Interdição temporária de direitos, por se revelarem as mais adequadas ao 

caso, na busca da reintegração do sentenciado à sociedade, sendo estas 

definidas no momento da execução da pena.Deixo de conceder ao 

condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no 

artigo 77, inciso III, do Código Penal.IV)-DISPOSIÇÕES 

FINAIS.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado.b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Allan Vitor Souza da Mata OAB/MT 

N.º 15.698 no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 

(três) URH, conforme Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 24 de julho de 2018

Elizete Uilsa de Oliveira Theodoro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 1657-74.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO MESSIAS, Cpf: 

88813894104, Rg: 1207884-0, Filiação: Luiz Carlos Messias e Sonia Lúcia 

de Andrade Messias, data de nascimento: 14/02/1981, natural de 

Joinville-SC, convivente, comerciante/pedreiro, Telefone 66 9622 5453. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu CARLOS ROBERTO MESSIAS, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a 

dosar a pena do réu.A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista 

para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal a reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, 

verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória transitada 

em julgada.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há 

o que valorar.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.B) - 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de circunstâncias de 

atenuante e agravante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, 

tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante 

acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 

execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal fixar eventuais condições.DO APELO 

EM LIBERDADE.Considerando o quantum da pena imposta ao réu, a 

fixação do regime aberto, bem como o réu respondeu em liberdade toda a 

instrução processual, verifico que tal situação se mostra incompatível com 

a possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez 

que quando da execução da pena, o denunciado não irá cumprir sua pena 

em unidade prisional.Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento de 

custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de 

execução definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 

72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual 

de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Thalles Rezende Lange de Paula, 

arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, conforme a Tabela 

XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 04 de setembro de 2017.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 24 de julho de 2018

Elizete Uilsa de Oliveira Theodoro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44581 Nr: 539-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leumar de Paula Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEUMAR DE PAULA SANTANA, Cpf: 

00678736189, Rg: 1578537-8, Filiação: Lindolfo José Santana e Benedita 
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Francisca de Paula Santana, data de nascimento: 14/02/1984, 

brasileiro(a), natural de Colorado do Oeste-RO, solteiro(a), mecanico, 

Telefone 99816147. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu LEUMAR DE PAULA SANTANA, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a 

dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada 

consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifico que o réu 

possui sentença condenatória transitada em julgado, nesta Comarca, na 

data de 13/07/2015, nos autos de código 47715, pelo cometimento do 

crime capitulado no art. 33 da Lei 11.340/06, razão pela qual passo a 

valorá-la.Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há 

o que valorar.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto 

às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação 

penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) de 

detenção.b) - Circunstâncias legaisNão verifico a presença de 

circunstâncias atenuantes.Contudo verifico uma circunstância agravante 

pela reincidência, conforme autos de código 2007/37, pelo cometimento do 

crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/06, tendo a sentença penal 

condenatória transitada em julgado na data de 10/03/2008, oriunda da 

Comarca de Alto Garças, e a sentença declaratória de cumprimento da 

pena transitada em julgado na data de 03/11/2015, incorrendo dentro do 

lapso temporal previsto no art. 64, do Código Penal.Dessa forma, agravo a 

pena do réu na proporção de 1/6 de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, 

fixando-a em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.c) - Causas 

de aumento ou diminuição de pena.Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 04 (quatro) 

meses e 02 (dois) dias de detenção, por entender necessária e suficiente 

à reprovação e punição do delito.Desta feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, com 

fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal e Súmula 269 do Superior 

Tribunal de Justiça, estabeleço ao réu o regime semiaberto para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, inciso I, do 

Código Penal, tendo o crime sido cometido com violência à pessoa, 

consoante acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição 

pela multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação 

legal (art. 17, da Lei 11.340/2006).Incabível também a suspensão 

condicional da pena, tendo em vista o réu não preencher os requisitos do 

artigo 77, do Código Penal, pois possui maus antecedentes e é reincidente. 

IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Isento o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:b) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado; c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar Nascimento Canuto, 

OAB/MT 16.660, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, 

conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 24 de julho de 2018

Elizete Uilsa de Oliveira Theodoro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42756 Nr: 1006-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino de Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELINO DE SOUZA FARIAS, Cpf: 

01669716180, Rg: 1789228-7, Filiação: Ezidia de Souza e Bernardo 

Antonio Farias, data de nascimento: 14/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Bonito-MS, convivente, serv gerais na dual, Telefone 66-99687-9907. 

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, nos termos da fundamentação supra e por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, para 

condenar Marcelino de Souza Farias pela prática do crime descrito no art. 

147, caput, do Código Penal, com as implicações da lei n. 11.340/06.Passo 

a dosimetria da pena.a) Culpabilidade: não há elementos que possam 

aumentar a reprovabilidade da conduta além daqueles inerentes ao tipo 

penal. b) Antecedentes: pela análise da Certidão de Antecedentes 

Criminais, o réu não possui em seu desfavor condenação penal com 

trânsito em julgado. Assim, essa circunstância não deve ser aplicada em 

desfavor do réu.c) Conduta social: pelos elementos colhidos nos autos, 

constato que não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou 

negativo. Portanto, tal circunstância não deve ser considerada em 

desfavor do acusado.d) Personalidade: pelos elementos colhidos nos 

autos, não se pode aferir tal circunstância judicial.e) Motivos: o motivo do 

delito foi a agressão no âmbito familiar, não havendo motivação 

extraordinária hábil a ser valorada.f) Circunstâncias: não há nos autos 

prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito que possam ser 

valorados nessa etapa inicial de fixação da pena, razão pela qual não 

pode a presente circunstância ser considerada em desfavor do réu.g) 

Consequências: próprias dos delitos dolosos em apreço. h) 

Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática da conduta 

delitiva em comento, não havendo conduta a ser valorada embenefício do 

réu.Ponderadas as circunstâncias judiciais, não sendo nenhuma 

desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.Das 

circunstâncias legais.Não verifico presença de circunstância 

atenuante.No entanto, verifico a presença de uma agravante da pena, pois 

os fatos ocorreram em situação de violência doméstica contra a mulher, 

na forma da lei 11.340/2006, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas “f”, do 

Código Penal.Desta feita, presente uma agravante, a pena deve ser 

acrescida na proporção de 1/3 (um terço).Considerando que a pena base 

foi estabelecida em 01 (um) mês, o que equivale a 30 (trinta) dias, e que 

1/3 (um terço) representam 10 (dez) dias, agravo a pena do réu, 

passando a dosá-la em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.c) - 

Causas de aumento ou diminuição de pena.Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) 

mês e 10 (dez) dias de detenção, por entender necessária e suficiente à 

reprovação e punição do delito.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Considerando 

que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade. O réu não faz jus à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche os 

requisitos subjetivos dos artigos 44, inciso I, do Código Penal, tendo o 

crime sido cometido com grave ameaça à pessoa, consoante acima 

exposto.Incabível também a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 
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execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal f ixar eventuais 

condições.Considerando o quantum da pena imposta ao réu, a fixação do 

regime aberto, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, o denunciado não permanecera 

custodiado. Deixo de fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, IV do 

Código de Processo Penal em razão da ausência de elementos para 

defini-lo.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no 

tocante ao pagamento das custas processuais, devido este ser pobre na 

forma da lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Jonas Pimentel B. Neto, 

OAB-18.454, arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) URH, 

conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidãoAnte os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João 

Faustino Neto, OAB-10364-A, arbitro os honorários advocatícios em 04 

(quatro) URH, conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidãoc) expeça-se guia de execução.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 24 de julho de 2018

Elizete Uilsa de Oliveira Theodoro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 028/2018-DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Poconé/MT, no uso de 

suas atribuições legais e;

 CONSIDERANDO o disposto no Edital n. 014/2012/GSCP, de 16/6/2012, 

que dispõe sobre a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras 

providencias, e o Edital N. 001/2018/DF que torna público a abertura de 

Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiários, Cadastros de 

Reserva Nível Médio e Nível Superior na Comarca de Poconé;

 RESOLVE:

 Art. 1º – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a 

presidência desta Magistrada, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Estagiários Nível Médio e Superior na Comarca de Poconé:

 Aroldo Francisco de Paula Junior, matrícula nº 4948, Gestor 

Administrativo 3;

 Hanna Queiroz Viana Maciel, matrícula nº 31.266, Assessora de 

Gabinete;

 Joalene Guimaraes Oliveira, matrícula nº. 3893, Gestora Geral.

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se.

 Poconé, 20 de julho de 2018.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128116 Nr: 3418-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Alves de Mesa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa de Paula e Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 Intimar parte requerida da decisão de ref. 51

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137585 Nr: 3036-90.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar para nbo prazo legal manifestar sobre a pórposta apresentanda 

pelo perito juntada na ref.34

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 16134 Nr: 1180-43.2007.811.0028

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Zacarias de Souza, Rita de Cassia 

Silva Lobo-ME, Rita de Cassia Silva Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 CÓDIGO: 16134

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Despejo por Vencimento de Contrato c/c Cobrança 

de Aluguel c/c Antecipação de Tutela proposta por ELSON GONÇALVES 

DE SOUZA em face de DOMINGOS ZACARIAS DE SOUZA e RITA DE 

CASSIA SILVA LOBO ME.

Sustenta o Autor, que firmou contrato de Arrendamento (fls.16/21) com o 

primeiro Requerido em 29 de maio de 2006, com data termino para 

29/05/2007, incluso um imóvel residencial e equipamentos de padaria, 

ajustado por aluguel mensal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Aduz 

que o primeiro Requerido deixou de pagar os meses de Dezembro/2006, e 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2007. Pleiteia por vim o Despejo, a 

devolução de todos os equipamentos, e o pagamento dos alugueis em 

atraso.

 Devidamente citados os Requeridos apresentaram Contestação, 

pugnando em síntese que não há aluguel em atraso, e apresenta 

documentos de pagamento dos alugueres e investimentos em benfeitorias. 

(fls.50/62)

Fora Deferida Antecipação de Tutela com ordem de Despejo e devolução 

dos utensílios. (fls.173/177)

Houve Impugnação. (Fls.181/188)

 O Requerente Arguiu Incidente de Falsidade de Documento, afirmando 

que o documento de recibo no valor de R$15.000,00(quinze mil reais) é 

falso. (fls.190/193)

Fora cumprida a medida liminar de Despejo. (fls. 201/208)

Preliminares sanadas na decisão de fls. 226, e determinada a prova 

pericial do incidente de falsidade. (fl.227)

Houve duas tentativas de audiência instrutória e oitiva das partes, porém 

mesmo intimadas estas restaram ausentes. (fl.254/258)

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram memoriais finais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.
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Fundamento. Decido.

DO INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO

 O Requerente pretende desentranhar dos autos da Ação de Despejo, 

prova produzida pelos Requeridos de recibo qual consta o pagamento dos 

alugueis no valor de R$15.000,00(quinze mil reais), para tanto argui 

incidente de falsidade de documento.

De acordo com ao artigo 428 do CPC “Cessa a fé do documento particular 

quando: I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar 

sua veracidade;”

O Requerente afirma que houve preenchimento do documento 

posteriormente à assinatura do recibo.

Neste sentido o Código de Processo Civil em seu artigo 429 é claro:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à 

parte que a arguir;”

 Clarividente que quem solicitou a prova de falsidade do referido 

documento foi o Requerente, portanto, a este incumbe a obrigação do 

ônus da prova, e consequentemente o pagamento dos honorários 

periciais, o que oportunamente não o fez.

Ademais, embora intimado o Requerido tenha se mantido inerte, 

observa-se que o interessado na pericia grafotécnica, qual seja o 

Requerente, não se manifestou na intenção de prover meios de realização 

da pericia, e sequer compareceu às duas oportunidades de audiência de 

instrução, sendo encerrada esta fase processual ás fl.258.

Assim decide o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO - INCIDENTE DE 

FALSIDADE DOCUMENTAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM SEDE DE INCIDENTE 

DE FALSIDADE DOCUMENTAL GERA PRESUNÇÃO DE AFIRMAÇÃO DE 

AUTENTICIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO POR PARTE DOS 

ARGUIDOS E NÃO REVELIA. A não manifestação dos arguidos, ou como 

no caso vertente, sua manifestação tardia, não gera revelia como 

pretende o Agravante. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 

- AI: 2826686420118260000 SP 0282668-64.2011.8.26.0000, Relator: 

Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 18/04/2012, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/04/2012)”

E também, o E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina em julgado recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE 

INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA AFETA À 

VALIDADE DE RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA 

EXEQUENDA. ALEGADA A NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE 

DE FALSIDADE. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO A QUO. 

ANÁLISE INVIABILIZADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. CREDORA/EMBARGADA QUE 

IMPUGNOU A VALIDADE DO RECIBO APRESENTADO PELO 

DEVEDOR/EMBARGANTE, ALEGANDO QUE NÃO O FIRMOU. ÔNUS DA 

PROVA QUE LHE COMPETE, NOS TERMOS DO ART. 489, I, DO CPC. "O 

ônus da prova é de quem alega a falsidade (art. 429, I, do Novo CPC), 

mesmo tratando-se de falsidade de assinatura, aplicando-se o art. 429, II, 

do Novo CPC, somente quando existente presunção de veracidade da 

assinatura porque presenciada por tabelião (411, I, do Novo CPC). É 

possível a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do 

Novo CPC." (In: Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 1306). PROVA DA FALSIDADE DOCUMENTAL QUE SE 

SUBSUME ÀS REGRAS ORDINÁRIAS PREVISTAS NO CPC. 

INAPLICABILIDADE DA DINÂMICA PRECONIZADA PELO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA 

EXTENSÃO, PROVIDO. Ainda que a relação entabulada pelas partes 

submeta-se aos ditames do regramento consumerista, se o consumidor 

trás aos autos documento inquinado de falso pela prestador de serviços, 

é de todo inadequado o pleito de inversão do ônus da prova, para que 

aquele que não apresentou o escrito demonstre a sua falsidade. A 

dinâmica probatória, nesta hipótese, prescinde de qualquer inversão, justo 

que obedece ao comando adjetivo previsto no art , 429, I, do CPC, 

impondo-se à parte que arguir a inveracidade o ônus de fazer a 

respectiva prova.(TJ-SC - AI: 40133490320168240000 Araranguá 

4013349-03.2016.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de 

Julgamento: 22/06/2017, Primeira Câmara de Direito Civil)”

Logo, ante a ausência de prova de falsidade do documento fl.64 qual 

deveria ser produzida pelo Requerente, corroborada com a ausência das 

partes nas audiências de instrução, resta presumida a veracidade dos 

documentos apresentados pelos Requeridos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes no 

Incidente de Falsidade de Documento arguido pelo Autor. (fls.190/193)

DO DESPEJO E DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS EM ATRASO

O presente feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

A matéria de fato controvertida nos autos não depende de prova oral.

A produção de provas (oral, pericial ou outra diligência) só se faz 

necessária em havendo relevância e pertinência. Se já houver elementos 

para a formação da convicção do julgador será desnecessária qualquer 

outra prova, sob pena de se subverter a razoável duração do processo.

 Nesse ponto, consigno que fora concedida duas oportunidades na forma 

regida pelo Código de Processo Civil, quais as partes poderiam agregar às 

suas alegações, porém se fizeram ausentes nas duas oportunidades, 

restando precluso a produção de provas, que só teriam cabimento em 

face da relevância e pertinência, quando necessárias à formação da 

convicção do julgador.

 No caso dos autos, verifico que a prova produzida já é suficiente para tal 

desiderato.

Conforme se extrai dos autos, no Auto de Despejo já fora o Autor imitido 

na posse do imóvel e este devidamente desocupado, resguardados seus 

equipamentos e pertences. (fls.203/207)

Sendo assim, tenho por demonstrado o direito invocado pela parte autora, 

sem que se possa entrever algum fator impeditivo, modificativo ou extintivo 

desse mesmo direito, impondo-se o reconhecimento da procedência do 

despejo com os respectivos consectários contratuais.

Ora, diante da distribuição dos ônus da prova, cabia aos Requeridos 

demonstrarem, cabalmente, que adimpliu o débito ou que a parte autora se 

recusou a receber o valor devido, conforme art. 373, II, NCPC, e tal ônus 

foi parcialmente adimplido.

O Requerente afirma na exordial, que os alugueis dos meses 

Dezembro/2006, Janeiro, Fevereiro, Março, e Abril/2007, estavam 

atrasados.

Os Requeridos contestaram e apresentaram comprovantes de pagamento 

aduzindo que não houve aluguel em atraso.

A autenticidade do referido documento (fls. 64) foi arguida pelo 

Requerente através do incidente de falsidade de documento, porém este 

não demonstrou a falsidade, ônus que lhe é atribuído consoante artigo 

429, I, do CPC. A providência vindicada em manifestação (fls.245/246), 

não se mostra adequada ao presente caso, haja vista que o ônus do 

pagamento da pericia grafotécnica é do Autor que solicitou a prova. Logo, 

não se vislumbra possibilidade em reconhecer de o incidente arguido, 

posto que não cabe à serventia do juízo aferir a falsidade seja de 

documento.

Logo, de acordo com os recibos assinados pela esposa do Requerente, 

acostados ao processo pelo Requerido, demonstram que restam quitados 

os aluguéis referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, 

conforme docs. fl.64/68, desta forma, resta em atraso somente o mês de 

Dezembro/2006.

Com efeito, o Requerido está inadimplente, conforme clausula contratual, 

do valor de R$5.000,00(cinco mil reais), referente ao aluguel do mês de 

Dezembro/2006.

No tocante aos juros e correção monetária, mister observar que devem 

incidir a partir do vencimento de cada aluguel, posto que os locativos 

constituem obrigação positiva e líquida, circunstância que atrai a incidência 

do artigo 397 do CC.

 Nesse sentido decide o E. Tribunal de Justiça da Bahia:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. 

PAGAMENTO DE PARTE DO DEBITO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. 

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE 

DETERMINA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA 

ALUGUEL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA QUE DEVE 

SER REFORMADA NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA. APELO 

PROVIDO. (Classe:  Apelação,  Número do Processo : 

0001997-39.2010.8.05.0103, Relator (a): José Olegário Monção Caldas, 

Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018) (TJ-BA - APL: 

00019973920108050103, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)”

Desta forma, e respeitados os fundamentos ora esposados, o pleito 

deduzido na inicial comporta acolhimento nos termos acima expendidos.

DA COMPENSAÇÃO DAS COMPRAS REALIZADAS PELO REQUERENTE 

NO COMERCIO DO REQUERIDO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS

 O Requerido em sede de Contestação junta aos autos inúmeros 
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documentos, dentre eles recibos de compras realizadas em favor da parte 

Requerente, que reconhece a autenticidade de todos aqueles recibos que 

estão assinados por “Jacqueline”, “Karine”, “Janete” e pelo próprio, 

impugnando apenas aqueles sem qualquer assinatura, aduzindo que estes 

devem ser descontados nos aluguéis em atraso.(fls.185)

No caso, Dos recibos das compras realizadas às fls. 69/112 pelos 

Requerentes, resta incontroverso o valor total de R$687,52 (seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Verifica-se que a parte Requerida, pelos fatos e fundamentos presentes 

nos autos, e na presente decisão, encontra-se inadimplente somente 

referente ao mês de Dezembro/2006 no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Sendo assim, conforme supramencionado, é devida a 

compensação deste valor com os valores incontroversos referente às 

compras realizadas pela parte Autora no comercio do Requerido, que pela 

conferencia dos documentos acostados, importam em um valor de 

R$687,52, e portanto o valor final devido pela inadimplência já com a 

amortização de débitos resulta em R$4.312,48 (quatro mil trezentos e doze 

reais e quarenta e oito centavos).

 Neste sentido rege o artigo 368 do Código Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma 

da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Assim decide o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“JUIZADOS ESPECIAIS. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. 

POSSIBILIDADE. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÕES SE 

EXTINGUEM ATÉ ONDE SE COMPENSAREM. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. 1. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e 

devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se 

compensarem. Inteligência do art. 368 do Código Civil. 2. Sendo o instituto 

da compensação uma forma de extinção das obrigações, caso existam 

dois créditos recíprocos entre as mesmas partes e eles forem de igual 

valor, ambos desaparecem integralmente; se forem de valores diferentes, 

o maior se reduz à importância do menor, procedendo como se houvesse 

ocorrido pagamento recíproco, subsistindo a dívida apenas na parte não 

resgatada. 3. Reclamação conhecida e provida.(TJ-DF - RCL: 

07001114920158070000, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2015 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)”

Ademais, o contrato entabulado entre as partes estabelece em sua 

clausula segunda paragrafo único que em caso inadimplemento do 

Arrendatário quanto as contas de energia, agua e outras vincendas, o 

Arrendador poderá rescindir o contrato e exigir a saída sem lhe pagar 

nada, a título de indenização pelas benfeitorias já feitas no imóvel e não 

descontadas anteriormente.

Sendo assim por força contratual, ante a inadimplência do Requerido, as 

benfeitorias realizadas no imóvel ficam para o Arrendador a titulo de 

indenização, não sendo direito do Requerido visto que não restou provado 

que se tratam de benfeitorias necessárias, tão somente vislumbro 

benfeitorias decorrentes do próprio exercício do comercio.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015, para CONDENAR os Requeridos ao pagamento do Aluguel em 

atraso referente ao mês de Dezembro/2006 na importância de R$4.312,48 

(quatro mil trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos), acrescidos 

de multa contratual de 10% (fls.20), acrescido de correção monetária pelo 

índice do INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, corrigidos a partir do 

vencimento da obrigação.

Pela sucumbência parcial, CONDENO a parte Requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

P. I. C.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

Poconé/MT, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76478 Nr: 348-34.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 76478

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o parecer do Ministério Público de fls. 49, Sendo assim revogo a 

decisão de fls. 26 a qual ocorreu a citação por edital do executado, 

INTIME-SE o autor para apresentar endereço atualizado do executado, no 

prazo de 15 (trinta) dias.

Após, vistas ao MP.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153781 Nr: 1802-39.2018.811.0028

 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: Cristiane Caroline Mendes da Silva, ANA CLAUDIA 

MENDES DE SOUZA, ALMIR MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte autora acerca da audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 10 de Setembro de 2018, às 10h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 2157-54.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SANTANA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112096

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista a certidão de ref.50, INTIME-SE o autor para manifestar-se 

e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59648 Nr: 1511-20.2010.811.0028

 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: Jose Santos de Anunciação

 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:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Verifico na petição de ref. 102 que a própria parte consta como 

peticionante.

Ocorre que nos termos do art. 103 do CPC, é exigida a representação por 

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Dessa forma, considerando a informação de que o requerente constituiu 

novo patrono, intime-se pessoalmente o autor para dar andamento no feito 

em 15 dias, sob pena de extinção.

 Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 126895 Nr: 3033-72.2016.811.0028

 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: Edneia Lemes da Cruz, AVLdA, ALLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jociney Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 126895

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Acerca da juntada de ref.25. INTIME-SE o autor para manifestar-se e 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117755 Nr: 415-57.2016.811.0028

 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: Jucilene Beatriz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 DESPACHO

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Quanto ao pedido de diminuição dos honorários periciais feito pela parte 

ré, verifico que não houve juntada de qualquer prova capaz de corroborar 

com os argumentos do requerido.

Isso porque, aduz ter conhecimento de que outros profissionais cobrariam 

quantia inferior para realização do mesmo serviço, entretando, não há nos 

autos nenhum documento que comprove o alegado.

Sendo a prova requerida pelas partes, é de interesse estrito das mesmas 

de que a perícia requerida contribua com a resolução justa da lide.

Ademais, o profissional responsável pela perícia tem direito a ser pago 

pelos trabalhos empenhados.

Com tais considerações, ante a ausência de provas e a 

imprescindibilidade da perícia para o julgamento do mérito, INDEFIRO o 

pedido de ref. 29.

Considerando a certidão de ref. 41, aliado ao fato de se tratar de prova 

essencial ao deslinde da demanda, intime-se o requerente por seu patrono 

para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128116 Nr: 3418-20.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Alves de Mesa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa de Paula e Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO: 128116

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Guarda com pedido de liminar proposta por, ANGELA 

ALVES DE MESA CAMPOS em face de VANESSA DE PAULA E SILVA DE 

ALMEIDA.

 Depreende-se dos autos que a autora é avó paterna da infante HELEN 

GIOVANA DE CAMPOS.

 Narra que desde os 4 (quatro) meses de vida a requerida Vanessa 

deixou a filha sob os cuidados da avó paterna/requerente. Que a 

requerida encontra-se segregada em uma penitenciária feminina em 

Cuiabá/MT.

 Consta ainda que o genitor da criança faleceu em 17.07.2016.

 A requerida foi devidamente intimada da presente ação. À ref. 31, fora 

nomeado curador especial para a mesma.

 Contestação por negativa geral apresentada (ref. 41).

 Avaliação multidisciplinar (ref. 13).

 Instado a manifestar, o IRMP pugnou pelo deferimento do pedido da liminar 

para concessão de guarda provisória, bem como, pelo saneamento.

Pois bem.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 No que tange ao pedido de guarda provisória, como é sabido, a proteção 

integral conferida pelo ECA à criança e ao adolescente como pessoa em 

desenvolvimento deve pautar de forma indelével as decisões que poderão 

afetar o menor. Sob a ótica dos Direitos da Criança e do Adolescente, não 

são os pais que têm direito ao filho, mas sim, e, sobretudo, é o menor que 

tem direito a uma estrutura familiar que lhe confira segurança e todos os 

elementos necessários a um crescimento equilibrado.

Assim, considerando que desde os 4 (quatro) meses de vida, a menor 

está sob cuidados de sua avó paterna, sendo criado pela mesma, a qual 

segundo relatório psicossocial está cumprindo de maneira responsável, 

tendo forte vínculo afetivo entre ambos DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA 

da menor HELEN GIOVANA DE CAMPOS à avó paterna ANGELA ALVES 

DE MESA CAMPOS.

Expeça-se o termo de guarda.

Destarte, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98120 Nr: 1126-33.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 98120

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o exequente não comprovou ter esgotado todos os 

meios possíveis para obter informações do endereço do executado, 

indefiro a expedição de ofícios aos órgãos requisitados, uma vez que não 

há uma nenhuma informação de que o executado não reside no endereço 

acostado nos autos (ref. 18).

 Proceda-se nova tentativa de citação do requerido.

 Defiro o pedido de restrição, o que faço para DETERMINAR a imposição 

de restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado por 

meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 881-22.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Pires Proença de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97069

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref. 40, o que faço para DETERMINAR a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao executado por meio 

do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123984 Nr: 2115-68.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 CÓDIGO: 123984

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref. 71, o que faço para DETERMINAR a pesquisa de 

veículo automotor pertencente ao executado por meio do sistema 

RENAJUD.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130534 Nr: 22-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Maeda Miura de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Santander do Brasil Aymore 

Financiamentos, Banco Santander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 DETERMINO A SUSPENSÃO da presente demanda até de mérito do 

julgamento do processo nº 0019184-16.2016.811.0028.Por fim há de se 

ressaltar que com o deposito do valor em consignação ao debito que a 

parte Autora acredita ser o devido, encontram suspensos os juros e mora 

incidentes sobre a divida, qual incidência ou não será definida com o 

julgamento da ação supracitada. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140659 Nr: 4408-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para tornar 

definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

a posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do 

artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 

DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sob o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.P.I.CTransitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72846 Nr: 1945-72.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arquimedes Gomes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio M. V. Silva - 

Procurador Federal - OAB:Mat.1794057

 Nesses termos, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do 

art. 487 do CPC/2015, em consequência homologo os cálculos acostados 

a inicial apresentados pelo embargante.Atualize-se o débito 

exequendo.Condeno o embargado no pagamento de honorários 

advocatícios, que nos termos do art. 85, §3º do NCPC, arbitro em 10% sob 

a diferença apurada e suspendo a cobrança uma vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita nos autos principais.Esta sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição uma vez que valor da condenação e o 

direito controvertido não excedem a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, §3º, II do CPC/2015).P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158116 Nr: 3425-41.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Maria Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diiigência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, 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 Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4549 Nr: 274-29.2002.811.0028

 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: Odila Marques de Campos, João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Lorena Maria Pereira Gaíva - OAB:19.122/MT, Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar, a parte requerente para manifestar no prazo de 10(dez) dias, 

conforme solicitado às fls. 514 sobre o desarquivamento da ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016475-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de agosto de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016253-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILONIR CECILIA ESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (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 das partes para audiência no dia 29 de agosto de 2018 as 

15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017632-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA GONCALVES NETO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 das partes para audiência no dia 29 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014758-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017695-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013952-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013947-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUZIMAR CEZAR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016330-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURIVAL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016334-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016339-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016358-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016362-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE FERNANDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016360-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA TEREZINHA DE MAMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013972-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARRUDA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016333-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GERTRUDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013984-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015811-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017124-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CIRA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

16:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013993-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRECIO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 
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setembro de 2018, às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016364-82.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016396-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014022-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017921-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA DIAS ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013990-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015873-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROZELENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017143-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017001-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017964-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NERI ZANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017991-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017006-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de agosto de 2018 as 

16:30h.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 2880-83.2009.811.0028

 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: Adriana Aparecida de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cifra S/A Crédito Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, opino 

pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial para:DECLARAR 

inexistência do débito em questão, tornando definitiva a liminar de vedação 

da negativação do nome do requerente no cadastro restritivo de órgãos 

de proteção ao crédito referente ao débito em discussão na presente lide, 

bem como para CONDENAR a reclamada CIFRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar ao requerente a título de danos 

morais à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ.Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença publicada no 

Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52141 Nr: 2986-45.2009.811.0028

 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: Edvânio Emanuel da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA da pretensão inicial, com 

fundamento nos 487, I do CPC, negando o pedido de devolução imediata 

dos valores, vez que estas devem ser devolvidos em até 30 dias após o 

encerramento do grupo, sendo lícito à administradora reter a multa de 

desistência e a taxa de administração.À secretaria para fazer alteração 

do advogado do polo passivo, procuração na ref.40. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95.Sentença publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis 

DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47876 Nr: 1924-67.2009.811.0028

 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: Juciney Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493, 

Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Diante do exposto, opino pela PROCEDENCIA da pretensão formulada na 

inicial, com fulcro no art. 487, do CPC para: CONDENAR a Requerida a 

pagar ao requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, a partir desta data, e CONFIRMO a tutela antecipada 

anteriormente concedida, a fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC 

e SERASA, e demais órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos 

com a parte ré objeto dessa demanda, caso ainda não o tenha feito, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença publicada no Apolo.Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52619 Nr: 3099-96.2009.811.0028

 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: Joedil Marciano Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A - Claro Celular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Com fundamento no princípio constitucional da proporcionalidade, tendo 

em vista todos os aspectos acima analisados, tem-se que a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) não é irrisória e nem gera enriquecimento ilícito 

a ré. ANTE O EXPOTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, opino 

pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na exordial para:DECLARAR 

inexistência do débito em questão, tendo em vista tratar-se de multa 

abusiva, tornar definitiva a liminar de vedação da negativação do nome do 

reclamante no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide; bem como, CONDENAR 

a requerida ao pagamento em favor do requerente a titulo de danos morais 

a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ.Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença publicada no Apolo.Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza LeigaVISTOS,Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 2519-66.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, para CONDENAR a 

empresa requerida a reembolsar a parte reclamante EM DOBRO a quantia 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) paga indevidamente, devendo 

tais valores ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação válida, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil, bem como 

CONFIRMAR de forma definitiva a tutela antecipada anteriormente 

concedida.Proceda-se alteração no valor da causa, com o fim de constar 

a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença 

publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44420 Nr: 1043-90.2009.811.0028

 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: Edbrande José da Silva, Felipe Mateus Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, opino pela 

IMPROCEDENCIA a pretensão a inicial, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito.Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Sentença 

publicada no Apolo.Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis DiasJuíza 

LeigaVISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58125 Nr: 1118-95.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Magalhães de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA da pretensão a inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito.Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).Sentença Publicada no 

APOLO.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Viviany Cecilia Assis 

DiasJuíza Leiga VISTOS,Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta.P.I.C.Expeça-se o necessário.Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17427 Nr: 2398-09.2007.811.0028

 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: Luiz Dorival de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extensão Assessoria de Credito, Banco Rural 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 CÓDIGO: 17427

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o decurso de prazo da suspensão dos autos, intime-se o 

autos para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS (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 DECISÃO Processo: 1000173-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que 

a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a 

autarquia previdenciária apresentou contestação às fls.53/66, 

oportunidade em que anexou os autos os extratos do CNIS em nome da 

autora. Impugnação às fl. 67/70. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

tempo de efetivo exercício de atividade rural no período de carência 

exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, às 14h00mim 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para 

as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000346-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000346-41.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HIPOLITO BARBOSA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que 

a parte autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por 
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idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a 

autarquia previdenciária apresentou contestação às fls.57/66, 

oportunidade em que anexou os autos os extratos do CNIS em nome do 

autor. Impugnação às fls. 67/70. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

tempo de efetivo exercício de atividade rural no período de carência 

exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, às 13h45mim 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Fixo o prazo de 15 dias para 

as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000276-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Sfredo (AUTOR)

MARQUELINE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNYS PINHEIRO MACIEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ALDAIR CARVALHO OAB - MT15122/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000604-51.2018.8.11.0059. 

AUTOR: GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA DATA S.A. 

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento c/c 

pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e tutela antecipada em face de TELEFONICA DATA S/A, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora, que ao realizar um compra, 

se deparou com a notícia de negativação do seu nome em órgão de 

restrição cadastral e, ao efetuar a devida consulta, verificou que a 

empresa demandada inseriu indevidamente o seu nome no SERASA por 

um débito no valor de R$ 0,02 (dois centavos), com vencimento na data de 

10/02/2016, asseverando ainda que não possui qualquer vínculo 

contratual com a mencionada empresa. Desse modo, requereu, 

liminarmente, a exclusão do seu nome do órgão de restrição cadastral - 

SERASA. Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/24. É o relatório. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. 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. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFONICA 

DATA S/A, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

autor para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nestes autos. Para o caso de não cumprimento das determinações por 

parte da empresa Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Ademais, a antecipação da tutela pode ser concedida em qualquer 

fase do procedimento, desde que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h00mim 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000603-66.2018.8.11.0059. 

AUTOR: GERONILSON SANTOS OLIVEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

GERONILSON SANTOS OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento c/c 

pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e tutela antecipada em face de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora, que ao realizar um compra, 

se deparou com a notícia de negativação do seu nome em órgão de 

restrição cadastral e, ao efetuar a devida consulta, verificou que a 

empresa demandada inseriu indevidamente o seu nome no SERASA por 

um débito no valor de R$ 74,05 (setenta e quatro reais e cinco centavos), 

com vencimento na data de 10/11/2015, asseverando ainda que não 

possui qualquer vínculo contratual com a mencionada empresa. Desse 

modo, requereu, liminarmente, a exclusão do seu nome do órgão de 

restrição cadastral - SERASA. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

16/25. É o relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 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. 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. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida TELEFONICA BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do autor para quaisquer bancos de dados em 

razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento 

das determinações por parte da empresa Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Ademais, a antecipação da tutela pode 

ser concedida em qualquer fase do procedimento, desde que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Por fim, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

setembro de 2018, às 13h30mim (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 
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termos do art. 98 do NCPC, ressalvando a possibilidade de revogação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-58.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000125-58.2018.8.11.0059 

AUTOR: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RÉU: ANTONIO RIBEIRO NETO 

Tendo em vista a readequação da pauta de audiências, redesigno a 

audiência retro para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h30min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Oficie-se ao Juízo da Comarca de 

Nazário/GO informando a nova data da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da solenidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000106-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZANGELA LUZ SILVA REQUERIDO: EDINON ROCHA DA 

COSTA Tendo em vista a readequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência retro para o dia 22 de agosto de 2018, às 13h00min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências para realização da solenidade.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47766 Nr: 3541-27.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Maria dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Geraldo Querino de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Diamantino Bonfim e 

Silva - OAB:OAB/SP 142.868, Rubens Antonangelo Junior - 

OAB:OAB/MG 54.785-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus advogados, para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias sobre a proposta de 

honorários periciais apresentados pelo perito à fl. 85. Caso concordem 

com o valor, desde já, determino que a parte autora deposite o valor total 

da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICASSIA BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsados os autos extrai-se que a Equipe Multidisciplinar não logrou 

êxito em encontrar a residência da autora, conforme ref.67.

 Contudo, na ref.68 a patrona da requerente informou de forma 

pormenorizada o endereço desta, bem como o número do telefone celular.

 Dessa forma, expeça-se novo ofício à Equipe Multidisciplinar, devendo 

ser encaminhado cópia da petição de ref. 68, para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, realize na residência da autora estudo social sobre o caso, 

conforme determinado no item “8” da decisão de ref.26.

Com a juntada do Laudo do estudo psicossocial, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 3504-58.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvani Mendes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de auxílio doença e/ou aposentadoria por 

invalidez rural em face do INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 08.

 Impugnação à ref.13.

 Laudo médico pericial anexado à ref. 27.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro de 

2018, às 13h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 694-18.2014.811.0059

 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: Evaldo Luiz Kolcente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Willamon Milhomem 

da Silva, Cícero, Raz de Tal, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, 

Demá de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

EVALDO LUIZ COLSENTY ajuizou ação de interdito proibitório em face de 

CARLOS ROCHA E OUTROS, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a parte autora requereu a suspensão do 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), conforme fl.52, o que foi 

deferido (fl.53).

 Após o transcurso do prazo supra, o autor não se manifestou nos autos 

(fl.55).

Após, foi determinada à intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feio, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte 

(fl.63).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).
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Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48522 Nr: 4271-38.2013.811.0059

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA SARAIVA 

LIMA - OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ajuizou 

ação de busca e apreensão em face de GILBERTO PEREIRA DA SILVA, já 

qualificados nos autos.

 Liminar deferida às fls. 41/42.

Após regular trâmite processual, a parte autora foi intimada por intermédio 

do advogado constituído para requerer o que entender de direito e nada 

manifestou (fl.66).

 Em seguida, foi determinada à intimação pessoal da parte autora para dar 

prosseguimento ao feio, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte 

(fl.69).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Sem honorários porque não houve a citação da parte contrária.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17696 Nr: 1540-74.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdSG, TdSG, BdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Santos de Queiróz - 

Defensora Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por T.S.G., e B.S.G., 

menores à época da propositura da ação, devidamente representados por 

sua genitora Valéria Aparecida da Silva Gomes em face de Raimundo 

Pereira Gomes, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a exequente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, oportunidade em que informou não ter mais 

interesse na demanda (fl.70).

Certidão de inércia acostada à ref.71.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte exequente, 

razão pela qual, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 771, paragrafo único c/c artigo 485, inciso III, todos do 

Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16684 Nr: 610-56.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Eli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Cumprida a diligência conforme determinado pelo E. Tribunal de Justiça 

consoante fl. retro, retornem os autos à instância superior para 

providências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 2485-51.2014.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sarah de Oliveira Boaventura, Marcos Antônio 

Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, para que, 

no prazo IMPRORROGAGEL de 10 (dez) dias, recolha o necessário a fim 

de possibilitar o cumprimento da finalidade da missiva.

Transcorrido o prazo supra e nada sendo providenciado, 

independentemente de nova conclusão, devolva-se a deprecada ao juízo 

deprecante com as baixas necessárias.

Recolhido o necessário, cumpra-se conforme deprecado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049

 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: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 866-92.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produção e Comercio de Sementes Nova Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eugênio Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Eugênio Pires - 

OAB:7.240-GO, Flávia Ribeiro Sales de Araújo - OAB:GO 32050, 

Reginaldo Martins Costa - OAB:GO 7240

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53835 Nr: 1380-40.2014.811.0049

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Bernardes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - 

MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria 

Amelia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53214 Nr: 2718-19.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 2767-60.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delfino Bernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50396 Nr: 339-08.2014.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanita Gomes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Municipal de Saude, Anderson 

Velter, Secretaria Estadual de Saúde, Jorge Araujo Lafetá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joanita Gomes de 

Araújo em face do Secretário Estadual de Saúde e do Secretário municipal 

de saúde deste município, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação, haja vista que já realizou as cirurgias de forma particular (fl.84).

 Manifestação ministerial à fl.85

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Considerando o relatado, é de rigor a extinção do feito, pois o ato almejado 

neste mandado de segurança foi praticado, conforme as informações do 

impetrante, acarretando a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

NCPC.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105635 Nr: 5842-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sacolão Supermercado e Variedades Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de ref. 02, intime-se a parte autora para o 

recolhimento das custas devidas.

 Com o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, após, devolva-se 

com as baixas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42592 Nr: 2330-87.2012.811.0059

 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 Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisnei Pereira dos Santos, Edmar 

Rodrigues Pereira, Tião Bananeiro, Celso de Souza Brito, Anésio 

Comprador de Queijo, Sebastiana Torres da Silva, Mariselma Vieira 

Tavares, Alderina Mauricio Santana, Claudete Pereira da Silva, Raul da 

Silva Sena, Sueli Ferreira de Abreu, Simone Valverde de Moura Silva, 

Gabriel Paiva Rodrigues, Katia Ronaria Alves Viana, Francisco Ferreira da 

Silva, Joelson Pereira da Silva, Dayane Mauricio Soares, Adriano Ribeiro 

Luz, Luiz Carlos Nunes Rocha, Gleciana Pereira da Silva, Wanderson Silva 

de Souza, Ana Paula Luz Sales, Jonas de Oliveira Campos, Nilton Ribeiro 

Goveia, Aldenir Jardim Montel, Marta Tereza Silva Leal, Arlene Pereira de 

Jesus, Maria Felix Pereira dos Santos de Jesus, Lediane Marinho Pereira, 

Ana Rosa Silva dos Santos, Lindomar Tavares de Amorim, alcunha 

"Tucura", Valdivan Guimarães da Silva, Maria de Moura Sousa, Raquel 

Maria da Silva, Vilson Alves de Aquino, Gandeomar Oliveira Campos, 

Daniel Pires da Silva, Thiago de Souza Silva Silvestre, Vicente Batista 

Soares, alcunha "Tinteiro", Nubia Ramos de Aquino, Silos Sales da Cruz, 

Jose da Silva Mendes, Mackiele Araujo Luz Moura, Withiney Aquino 

Amorim, Caio Cesar Tavares da Silva, Raimundo Nonato Silva de Almeida, 

Genecina Pereira de Souza, Marielza Almeida Araujo Santos, Pedro 

Pereira de Araujo, Carlos Bomfim Almeida Araujo, Raimora Nogueira 

Fernandes da Silva, Dina Gomes dos Santos, Ilza Niturina dos Santos, 

Nayara Brennda P. Andrade, Omiraldo Borges Martins, Maria Angela 

Almeida Araujo, Macks Alexandre Araujo Luz, Genival Barbosa da Silva, 

Sandra P. de Assis, Ronival Muniz, Norma da Silva Neves, Simara 

Conceição da Silva, Raimundo Nonato Queiroz Santos, Vg "Raimundinho", 

Elenita Aparecida Vilela, Imbelino Lacerda Silva, Sandra da Silva Mendes, 

Davi Pereira da Silva, Vera Lúcia Pinheiro da Silva, Alenice Aparecida de 

Andrade, Marinete Tavares Vieira, Djalma Ferreira da Silva, Adailton 

Ferreira da Costa, Ademilson Tavares Vieira, Sirlene Marinho Santana dos 

Santos, José da Silva, Luiz Neto Dias Santana, Sangela Maria Alves de 

Souza, Cleiania Ramos de Aquino, Geziane Ramos de Aquino, Diolina 

Gonçalves de Oliveira, Marinalva Tavares Vieira, Weliton Alves Bezerra, 

Maria Antonia Ferreira, Patricia dos Santos Nunes, Jonas Pereira da Silva, 

Carlos Bonfim Gonçalves Marinho, Varle Ferreira de Jesus, Elizete Ferreira 

da Silva, Marilene Pereira da Silva, Sergio de Melo Rocha, Israel Vergilio 

Vilela, Aurilio Brito Santana, Maria Batista Ramos, Jose Marques da Rocha 

Filho, Lucas Marcelino Vanderlei, Ivane Rocha de Oliveira, Fagner de 

Sousa Aguiar, Maria dos Anjos Ferreira da Costa, Jose Pereira Ribeiro dos 

Santos, Cleidiene Carvalho da Silva, Cleiton Ferreira da Costa, Roseli 
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Pereira de Souza, Jhonatan Barros da Cruz, Cleidimar Alves Carvalho, 

Cleiton de Souza Galvão, Ivanilda de Souza Corsino, Sanara Conceição da 

Silva, Joara Ribeiro dos Santos, Zenilza de S. Moura, Nice dos Santos 

Silva, Irene Silva dos Santos, Luciano Silva dos Santos, Maria das Graças 

Pinheiro, Rosana Pinheiro Marinho, Maria Aparecida Pereira da Silva, 

Ramon Barros Coelho, Wagne Nobre da Luz, Juvenal da Silva Nobre, 

Nivaldo Lopes de Moura, Ronaldo Conceição da Silva, Antonio Arques F. 

Gomes, Vanda Maria F. Gomes, Tatiele Monteiro da Silva, Sirlene Rosa da 

Silva, Tainan Monteiro da Silva, Gilmar Corbarez, Wanderlem F. Gomes, 

Deuzilia Pereira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

O MUNICIÍPIO DE PORTO ALEGRE DONORTE-MT, ajuizou ação de 

reintegração de posse com pedido liminar em face de FRANCISNEI 

PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, foi determinada à intimação pessoal da 

parte autora da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, todavia, quedou-se inerte (fls.141/142, 145 e 149).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44742 Nr: 641-71.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataci Damasceno Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT

 SENTENÇA

ATACI DAMASCENO RIBEIRO ajuizou ação de cobrança securitária - 

DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, já qualificados nos autos.

 A demanda inicialmente foi proposta no juizado especial civil desta 

comarca, sendo remetido à justiça comum ante a necessidade de 

produção de prova pericial (fls.62/64).

 Após regular trâmite processual, foi determinada à intimação da parte 

autora por intermédio do advogado constituído, para que informe nos 

autos se a perícia médica foi realizada (fl.86). Nada foi apresentado nos 

autos (fl.87).

 Dessa forma, determinada a intimação pessoal para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção (fl.88), o autor não foi localizado (fl.90), 

razão pela qual foi determinada a intimação por edital (fl.92).

O prazo para manifestação transcorreu “in albis” (fl.93).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Considerando a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 3174-66.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselino de Oliveria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores 

só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no 

estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42492 Nr: 2226-95.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Cristina Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando o endereço atualizado da executada informado na fl. retro, 

expeça-se carta precatória para citação, para que nos termos do art. 829 

do NCPC, pague a dívida em três dias.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%.

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.

 Caso o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de 

justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte 

exequente, nos termos do §2º do referido dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 850-11.2011.811.0059

 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: Leidiane de Castro Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Certifique-se quanto ao cumprimento do item “8” da decisão de fls.84/85.

Com a juntada do Laudo do estudo socioal, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 1792-77.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gumercino Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 130/136, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (fls.140/143).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (fls.146/147).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado às fls. 144/145 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta 

e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do mandado, 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 pela Central de Pagamento de Diligências - 

CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso), 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16140 Nr: 105-65.2010.811.0059

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Walmir de Lima

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48328 Nr: 4091-22.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues dos Santos e Silveira dos Santos 

Ltda ME, Jesse Rodrigues dos Santos, Clélio Robson Fortaleza Alves, 

Elisângela Silveira dos Santos, Adailto Araujo de Oliveira, Cleia Fortaleza 

Alves Araujo, Josue Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o pedido da parte autora, determino que sejam efetivadas 

pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a identificação de 

eventual endereço da requerido Clélio Robson Fortaleza Alves.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço para citação, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20824 Nr: 2243-69.2009.811.0049

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido da parte autora e determino que sejam efetivadas 

pesquisas, por meio do Sistema INFOSEG, visando a identificação de 

eventual endereço do requerido Leandro Pereira Guilherme.

Concretizada a determinação supra, localizando novo endereço para 

citação da parte requerida, expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16140 Nr: 105-65.2010.811.0059

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Walmir de Lima

 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:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço do requerido Francisco Walmir de 

Lima.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio dos Sistemas INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço do requerido L. Ferreira Bezerra - EPP.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se

2ª Vara
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000326-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000326-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR: RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Raimundo Condão Pinheiro Barros ajuizou “ação 

ordinária consignatória de pagamento c/c revisional de juros contratuais 

de cédula de crédito bancário e antecipação de tutela de depósito judicial 

com parcelamento de débito e exclusão do nome dos órgãos de proteção 

ao crédito” em face de Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu. Considerando o pedido do autor, bem 

como diante do alto valor atribuído à causa, verifica-se a impossibilidade 

da parte em arcar com pagamento do valor integral das custas 

processuais, sendo assim nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, defiro o 

pedido de parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. 

Condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Após, tornem os autos conclusos para deliberação da liminar. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000511-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA FLOR DO SERTAO (ACEEFS) 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE QUADRILHAS (IMPETRADO)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000511-88.2018.8.11.0059. 

IMPETRANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA FLOR DO SERTAO 

(ACEEFS) IMPETRADO: FEDERACAO MATOGROSSENSE DE 

QUADRILHAS, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação Cultural e 

Esportiva Flor do Sertão “ACEEFS” em face do suposto ato coator da 

Comissão Julgadora e Disciplinar da Federação Mato-grossense de 

Quadrilhas Juninas. A impetrante aduziu ter participado do evento 

denominado ‘FESTRILHA’, promovido pela Federação Mato-grossense de 

Quadrilhas Juninas, no qual diversos grupos de quadrilha também teriam 

competido. Em síntese, relatou-se que, em desconformidade com o 

regulamento lançado pela promovente do evento, a comissão julgadora 

teria recebido, às 10h25min, do dia 01/07/2018, denúncias em face da 

impetrante, situação que gerou o desconto de pontos da autora, de modo 

que teria perdido a 1ª colocação na competição, ficando, dessa maneira, 

em 3º lugar da classificação final. Além disso, segundo a impetrante, foi 

feita denúncia contra o Grupo “Coração de Caipira” porque estavam sem 

abadá, mas a comissão não aceitou sob a alegação de intempestividade. 

Sustenta, ainda, que a impetrante fez outra denúncia contra o Grupo 

“Coração de Caipira”, inclusive apresentando boletim de ocorrência, em 

virtude de ocorrências de brigas com integrantes daquele grupo, porém 

não foi aceita pela comissão. Afirma, também, que “com esse critério de 

desempate, o Autor permaneceria em segundo colocado, tendo em vista 

que sua média na coreografia era acima do grupo “BRILHO JUNINO”, 

todavia, mais uma vez, a comissão de votação cometeu outro ato ilícito, 

computando apenas na média por quesito as 03 (três) notas medianas, 

retirando a maior nota e a menor, deixando assim de cumprir com o 

regulamento em desfavor do Autor, demonstrando claramente a 

implicância em desfavor do Requerente, agindo de má-fé para prejudicar e 

não conceder o título ao Autor que era o favorito entre todos os 

competidores.” Diante de tais asserções, a impetrante pugnou pela 

concessão de liminar a fim de “o impetrante obtenha a 1ª colocação do 

concurso, evitando maiores atos lesivos contra o direito que lhe é próprio 

como candidato regular do concurso da Festrilha da FMTQ.” Juntou 

documentos de fls. 10/58. É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão 

de liminar em mandado de segurança está prevista no inciso III do artigo 7º 

da Lei nº 12.016/2009. Os requisitos legais são o fundamento relevante 

(fumus boni iuris) e a possibilidade de o impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). No 

caso em tela, os documentos que acompanham a inicial não indicam, a 

priori, a probabilidade do direito do impetrante, na medida em que não é 

possível extrair que as denúncias feitas contra a impetrante foram após o 

horário estabelecido no regulamento, sendo as mensagens de whatsapp 

de fls. 57/58 insuficiente para comprovar tal desiderato. Ademais, não há 

qualquer elemento probatório que indique que a comissão julgadora teria 

recusado a receber a denúncias formuladas pela impetrante, como 

também inexistem nos autos boletim de ocorrência que demonstraria a 

ocorrência de brigas do Grupo “Coração de Caipira”, pois o documento de 

fl. 55 revela apenas a data e horário do registro do boletim de ocorrência 

sem trazer a descrição fática do que teria ocorrido. Em reforço, sobre as 

notas de cada Grupo, foi trazido pela impetrante somente a classificação 

final (fl. 54), não se sabendo qual critério foi utilizado para o desempate 

entre o segundo e terceiro colocado. Portanto, verifica-se a ausência dos 

requisitos ensejadores da concessão da medida liminar pleiteada, pois não 

restou demonstrado, por ora, nenhum ato da autoridade coatora contrário 

ao regulamento. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da 

Lei nº 12.016/2009. Findo o prazo de prestação de informações, 

remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei). Com o 

cumprimento das determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaymison Ernandes de Oliveira, Renato Gomes 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 Considerando a renúncia da defesa (ref. 224), nomeio o advogado, Dr. 

Itiel Gomes Costa, inscrito na OAB/MT n. 21499/O, para patrocinar a 

defesa do acusado Renato Gomes, devendo-se, todavia, o Gestor 

Judiciário cumprir os comandos do despacho de ref. 220.

Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 827-78.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 
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ALVES - OAB:19984/O, Fábio Alves Donizeti - OAB:12.674- OAB/MT, 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 Certifico a INTIMAÇÃO do denunciado, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, acerca da expedição da carta precatória para a Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT, deprecando a INQUIRIÇÃO da testemunha 

Henrique de Souza Fernandes dos Santos, para que possa acompanhar o 

cumprimento das diligências perante aquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 406-54.2018.811.0019

 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: Luiz José Constant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a parte autora para, querendo, manifestar acerca do 

documento de ref.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40400 Nr: 404-84.2018.811.0019

 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: Edilson de Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ref.39, impulsiono os autos ao requerente para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 411-76.2018.811.0019

 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: Leci Brito do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao requerente para, querendo, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 2144-14.2017.811.0019

 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: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Marino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Certifico que cadastrei o advogado nomeado nos autos, motivo pelo qual 

o intimo acerca da ref.66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41498 Nr: 981-62.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blug Equipamentos Esportivo Eireli-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira Amorim & Ribeiro Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Rangel Gomes - 

OAB:277902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, da juntada de 

correspondencia devolvida "não procurado"(ref.15), para manifestar o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 1206-19.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinéia Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 “Vistos em correição. Recebo o substabelecimento apresentado pela 

advogada Joselaine Silva dos Anjos. Proceda a juntado do documento aos 

autos. Homologo a suspensão condicional do processo, nos termos e 

condições ofertadas pelo Ministério Público, devendo a denunciada 

cumprir as condições de número 1 a 3 pelo prazo estipulado no artigo 89 

da Lei 9.099/95, ou seja, por dois anos. Em relação ao serviço comunitário, 

determino que seja prestado junto à Delegacia de Polícia Civil da Cidade de 

Juara. Para tanto, expeça-se precatória ao Juízo de Juara para que 

fiscalize o cumprimento das condições impostas, bem como, oficia-se a 

autoridade polícia civil da Comarca de Juara para que fiscalize e preste 

informações para este Juízo do trabalho comunitário a ser prestado pela 

denunciada, cuja as atribuições dos serviços serão de escolha daquela 

autoridade policial. Após o cumprimento integral das condições, com as 

informações do Juízo deprecado, faça concluso para eventual extinção da 

punibilidade. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Nada mais. Eu, Selton Emanuel Celestino de Barros, o digitei e faço 

imprimir”.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144820 Nr: 1812-19.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Gomes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credinvest Facility Fomento Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVALDO LIRA ALVES - 

OAB:111386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144764 Nr: 1771-52.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valor Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144413 Nr: 1597-43.2018.811.0017

 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): Nieg Menez Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133819 Nr: 670-48.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guabi Nutrição e Saúde Animal S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Eduardo D F Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132867 Nr: 27-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney Pereira Lopes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17620 Nr: 546-12.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Mendews de Lima, Espólio de José Goar Pires, 

Marcelo Milhomem Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Feitosa, Luiz Peba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Abrão JR - OAB:OAB/GO 

39.340, Cristiano Dionísio Lira e Silva - OAB:17.118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143588 Nr: 1037-04.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas Alves Maranhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão saneadora.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Maria Domingas Alves Maranhão.

 A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não há preliminares, porém presente a prejudicial de mérito arguida pela 

parte requerida, consubstanciada na alegação da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº. 8.213/91.

Reputo que não há que se falar em prescrição quinquenal conforme 

ventilado pela Autarquia Requerida, de acordo com a súmula nº. 85 do 

STJ.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2019 as 15:15 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 1035-34.2018.811.0017

 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
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 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira de Mello.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Jovelina Pereira de Mello.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não há preliminares, porém presente a prejudicial de mérito arguida pela 

parte requerida, consubstanciada na alegação da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº. 8.213/91.

Reputo que não há que se falar em prescrição quinquenal conforme 

ventilado pela Autarquia Requerida, de acordo com a súmula nº. 85 do 

STJ.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2019 as 16:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143587 Nr: 1036-19.2018.811.0017

 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: Judy José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão saneadora.

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Judy José Fernandes.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não há preliminares, porém presente a prejudicial de mérito arguida pela 

parte requerida, consubstanciada na alegação da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº. 8.213/91.

Reputo que não há que se falar em prescrição quinquenal conforme 

ventilado pela Autarquia Requerida, de acordo com a súmula nº. 85 do 

STJ.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2019 as 14:45 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142568 Nr: 470-70.2018.811.0017

 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: Justina Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Justina Silva Costa.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não há preliminares, porém presente a prejudicial de mérito arguida pela 

parte requerida, consubstanciada na alegação da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº. 8.213/91.

Reputo que não há que se falar em prescrição quinquenal conforme 

ventilado pela Autarquia Requerida, de acordo com a súmula nº. 85 do 

STJ.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural à luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2019 as 14:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 1162-74.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Nazareth Alves de Souza, AMdNCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia Cardoso de Amurim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Tendo em vista manifestação do nobre representante do Ministério Público 

à fl. 75, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 27 de 

Fevereiro de 2019, às 16h00min (horário de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Parquet.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 480-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, Edson Vieira da Silva 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Morjube Candido de Castro - 

OAB:12.166-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se, que se trata de cumprimento de sentença consistente haja 

vista a sentença prolatada em 09/11/2009 (FLS.15/23) julgou procedente a 

presente ação de reintegração de posse em favor da parte autora.

Depreende-se dos autos que houve cumprimento provisório da r; decisão, 

eis que pendiam de decisão de recurso interposto ao STJ.

O sobredito recurso foi julgado, tendo sido conhecido, porém, negou-lhe 

seguimento.

Transitado em julgado o v. acórdão, requer a parte autora o seu 

cumprimento definitivo, a fim de reintegrar definitivamente a parte autora 

na posse.

 Dessa forma, DETERMINO a expedição de mandado de 

manutenção/reintegração dos exequentes na posse da área em litígio, nos 

termos da Sentença de fls. 15/23, que deverá ser cumprido em diligência, 

com reforço policial se necessário for, cabendo ao executor da ordem 

judicial o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os 

executados.

Deverá a parte executada desocupar a área, voluntariamente, no prazo de 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, em caso de descumprimento da ordem 

judicial, fixo multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Fica o executado condenado nas custas processuais e honorários 

advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Quanto ao pedido de pagamento das despesas de viagens, tal pleito 

condiciona-se à comprovação por documentos idôneos para tanto.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144923 Nr: 1847-76.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leônidas Monteiro Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Fernandes Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/liminar do 

Requerente. Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto 

e a fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, 

do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC).DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 1199-67.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID nº 134580

Vistos.

Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos 

necessários disposto no artigo 319 e 320 do NCPC.

 Cite-se e intime-se a Requerida, devendo esclarecer, no prazo de 10 dias, 

sobre eventual interesse na tentativa de conciliação.

Contudo, não demonstrando interesse na conciliação, desde já, dar-se-á 

por citada, devendo a Requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

Requerente.

Após, intime-se o Requerente para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que:

 a) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado;

 b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 

a eventuais questões incidentais;

 c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, 02 de dezembro de 2016.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 1199-67.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida - 

OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos Cód. nº 134580

Vistos.

 Defiro pedido da parte às fls. 16/17, proceda-se nova tentativa de 

citação/intimação da Requerida.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 24 de julho de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133554 Nr: 481-70.2016.811.0017
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: 

CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a 

lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. reexame necessário, de acordo com o art. 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora de 

Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45034 Nr: 1468-43.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerina Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora NERINA FERNANDES DE SOUZA, no valor de 01 (um) salário mínimo 

nacional, inclusive 13º, a contar da data do requerimento administrativo do 

benefício. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01..Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora 

de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 2261-16.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walisvan Vieira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor WALISVAN VIEIRA GONÇALVES, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento das prestações 

retroativas, a contar da data do requerimento administrativo (08/10/2014) 

até a data da implantação do benefício em sede administrativa 

(23/03/2016). Ainda, quanto às prestações vencidas até a implantação do 

benefício serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira 

(Assessora de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 2400-31.2015.811.0017

 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: Isabel Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo Juízo: “Vistos. Ante a alegação de impossibilidade de deslocamento 

da parte autora, por motivos de saúde, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) 

dias para a juntada de documento para comprovação por parte do 

advogado substabelecido. Com a vinda aos autos do documento probante, 

voltem-me conclusos para redesignação da audiência”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira 

(Assessora de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136701 Nr: 228-48.2017.811.0017

 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: Joana Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora JOANA OLIVEIRA DA SILVA, em consequência, julgo 
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extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira (Assessora 

de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1980-26.2015.811.0017

 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: Cícera de Jesus Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência o Juízo declarou prejudicado o oferecimento de memoriais 

pelo passivo posto que ausente na solenidade. Vistos, etc. Com a vinda 

dos autos do substabelecimento, voltem-me os autos conclusos para 

sentença”. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira 

(Assessora de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136935 Nr: 407-79.2017.811.0017

 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: Tomasia Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo Juízo: “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Abra-se 

vista à parte autora e a parte requerida respectivamente para 

apresentação de memoriais escritos no prazo legal. Após conclusos para 

sentença”.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Taís Marceli Garcia de Oliveira 

(Assessora de Gabinete I), foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132311 Nr: 2115-38.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Fonseca Portugal-ME, Frederico 

Fonseca Portugal, Elber José Duarte Portugal, Maria Nilza Fonseca 

Portugal, Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 64/68, na qual a parte autora alega erro na avaliação 

de fls. 57, manifeste-se o digno Oficial de justiça avaliador, o Sr. Emival 

Pereira Milhomem, informando se julga possuir condição técnica suficiente 

ou se opina pela nomeação de profissional específico.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19985 Nr: 874-05.2010.811.0017

 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): Creuzolita Maria Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 143, manifeste-se o digno Promotor de 

Justiça.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6339 Nr: 33-64.1997.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Barcelos-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Barros de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 480-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nair Eugênio Ribeiro, Edson Vieira da Silva 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Morjube Candido de Castro - 

OAB:12.166-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:2025/MT

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 951-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado Roberto 

Ferreira da Silva, pelo delito de homicídio na modalidade consumada, 

qualificado por motivo torpe (art. 121, §2.º I, do Código Penal), sendo que o 

acusado deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de 

São Félix do Araguaia/MT.Considerando que o acusado fora colocado em 

liberdade, por força de decisão deste juízo e, que após não exsurgiram 

quaisquer das hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo 

de decretar sua prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o réu da 

pronúncia. (art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet 

e a i. Advogada.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, 

e proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se 

de processo da competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida a Defesa, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em 

seguida, decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos conclusos 

para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo 

(CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 951-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 “Vistos. Inicialmente, registro se fato notório de que a prisão penal possui 

requisitos e circunstancias distintas da prisão processual ou cautelar, seja 

nas modalidades de prisão preventiva ou provisória. Tem-se ainda que a 

prisão cautelar é regida por normativos específicos, conforme a situação 

processual fática for se alterando durante o curso do feito. Por este 

prisma, sem maiores delongas, deixo de analisar, neste momento 

processual os argumentos da defesa, no tocante ao pano de fundo da 

questão e à eventual existência de excludentes de ilicitudes, os quais 

serão apreciados, cada qual, em seu momento oportuno. Na mesma 

quadra, tem-se também pacificado junto aos Tribunais Superiores que a 

simples existência de endereço fixo, primariedade e/ou trabalho certo não 

são, por si só causas de revogação da prisão preventiva. Por outro lado, 

reavaliando a prisão preventiva outrora decretada, em face da legislação 

vigente, vê-se que a mesma merece ser revogada, impondo-se, no 

presente caso, ao Denunciado, medidas cautelares diversas da prisão, 

notadamente em face da alteração fática processual decorrente da 

presente oralidade. Assim sendo, por tais motivos e fundamentos, 

devidamente avalizados pelo Orgão Ministerial, REVOGO, no presente 

caso a prisão preventiva outrora decretada e aplico ao Denunciado as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão: o comparecimento 

mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades; proibição de 

frequentar bares, boates, festas, festejos e congêneres; e proibição de 

manter qualquer contato com a Senhora Vera Lucia Alves Carneiro; sob 

pena de, descumprindo quaisquer delas, poder vir a ter sua prisão 

preventiva novamente decretada por este Juízo.”. DEVENDO o Senhor 

Gestor expedir o devido ALVARA DE SOLTURA, CASO NÃO DEVA 

PERMANCER RECLUSO POR OUTRO MOTIVO. Por fim, certifique o Senhor 

Gestor quanto ao cumprimento da carta precatória expedida às fls. 146, 

sendo que, caso necessário, reitere-a consignando prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento. Decorrido o prazo acima assinalado, com o retorno 

ou não da carta precatória expedida, nos termos do artigo 222, § 2º, do 

CPP, dou por encerrada a fase instrutória, abrindo-se vistas às partes 

para a apresentação das alegações finais, no prazo legal, primeiramente 

ao MPE e, na seqüência, para a Defesa. Em seguida, faça-me concluso 

para sentença. Saem as partes pessoalmente intimadas, inclusive nos 

termos da Súmula 273 do STJ Cumpra-se. Às providências.”.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 951-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 “Vistos. Haja vista as ausências registradas, redesigno a presente 

oralidade para o dia 23 de agosto de 2017 às 07h00min (Horário Oficial do 

Estado), DEVENDO o Senhor Gestor expedir as devidas intimações. Saem 

as partes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências”.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 28/2018/CA

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MM. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o requerimento do servidor e a concordância dessa 

Magistrada;

 CONSIDERANDO ainda a possibilidade franqueada ao servidor através do 

art. 3, inciso III, da Portaria n. 382/2014/PRES;

 RESOLVE:

 Dispensar do ato de bater o ponto eletrônico, o servidor Jorge Luis 

Carreiro,Gestor Geral desta Comarca.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos para que o 

servidor acima seja retirado do ponto eletrônico.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 25 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63717 Nr: 932-75.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Gonzaga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 63717Vistos, etc.Recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra ALVINO GONZAGA NETO, por satisfazer os 

requisitos do (...). Em caso negativo, deverá informá-lo que será defendido 

por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública 

nesta comarca. 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 
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de antecedentes em face do denunciado.DEFIRO o item I da cota 

ministerial, qual seja:I.Requeiro a extração de cópia integral do presente 

caderno investigativo e remessa à autoridade policial, para instauração de 

inquérito policial, visando apurar a participação de terceira pessoa (ainda 

não identificada) no delito em tela, a qual aparece na mídia de f. 45.No 

mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 04 de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62917 Nr: 438-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Sena do Carmo, Silene Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Kleber de Souza Silva - OAB:8002

 Considerando que as testemunhas Andriceli, Dorelaine e Chirlene, 

informaram que se sentiam constrangidas e temerosas em prestar seus 

depoimentos na presença dos réus, determino que os réus sejam 

retirados da sala de audiências durante duas oitivas.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a petição 

do réu Isaias Sena do Carmo retro juntada, especificamente sobre todos 

os requerimentos formulados.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do petitória e 

redesignação da presente solenidade para a oitiva da testemunha Cristia 

Melissa Almeida de Souza.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 410-48.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gomes, Juliane Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Considerando que a vítima se sentiu temeroso em prestar seu depoimento 

na presença dos réus, determino que os mesmos sejam retirados da sala 

de audiências durante a oitiva da vítima Geraldo.

Em que pese a requisição dos policiais do GEFRON, os mesmos não 

compareceram ou apresentaram qualquer justificativa, pelo que extrai-se 

cópia do comprovante de requisição e desta ata com posterior remessa ao 

Ministério Público, para a adoção das providências que entender 

pertinentes, informando posteriormente a este Juízo as providências 

adotadas.

Redesigno a presente audiência para o dia 26/07/2018, às 10:00h.

Requisitem-se os réus e os policiais, COM URGÊNCIA.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63688 Nr: 2043-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - 

OAB:285792

 PROCESSO/CÓD. Nº 63688

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se cópia da presente como mandado.

Designo o dia 30/08/2018, às 10h40min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63717 Nr: 932-75.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvino Gonzaga Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 63717[...] Nesse sentido, tenho que os argumentos 

lançados em resposta à acusação demonstram-se insuficientes para ilidir 

a opinio delicti, portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito as preliminares 

suscitadas.Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva:

[...]Assim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

mantenho a decisão pretérita por seus próprios fundamentos e indefiro o 

pedido de revogação de prisão preventiva.Por fim, dou regular 

prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo 

Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

30/08/2018, às 09h40min.Acaso algumas das testemunhas arroladas 

residam em outra Comarca, deprequem-se a realização de suas 

oitivas.Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Porto Esperidião/MT, 23 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55805 Nr: 485-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete Antoniasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 55805 Vistos, etc.Primeiramente, chamo o feito à 

ordem para revogar a audiência anteriormente aprazada.Réu devidamente 

citado conforme fl. 59vº.(...), encaminhe-se os autos ao Ministério Público, 

a fim de que ofereça as condições que o réu deverá cumprir.Se o 

Ministério Público não oferecer as condições, voltem-me os autos 

conclusos.Acaso sejam oferecidas as condições, considerando residir o 

réu em outra comarca, depreque-se a audiência para oferta de suspensão 

condicional do processo, informando a Secretaria eventual conta para 

depósito se for o caso.(...):a) réu não localizado – devolver a missiva;b) 

réu intimado para audiência e não comparece – devolver a missiva;c) réu 

intimado, comparece e recusa a proposta – devolver a missiva;d) réu 

intimado, comparece e aceita a proposta – oficiar ao Juízo deprecante 

sobre a aceitação e, posteriormente, fiscalizar o cumprimento das 

condições durante o prazo da suspensão condicional do processo, 

devolvendo a missiva após o término do prazo, com a certificação do 

cumprimento das condições.e) réu aceita a proposta e descumpre no 

transcorrer do prazo algumas das condições, intimá-lo para voltar a 

cumprir no prazo de 10 (dez) dias ou justificar impossibilidade de 

cumprimento. Acaso volte a cumprir, mantenha-se a fiscalização pelo 

prazo remanescente, caso contrário, devolva-se a missiva.Acaso o réu 

aceite a proposta, fica suspenso o feito e o prazo prescricional pelo prazo 

estabelecido nas condições, a partir da audiência realizada no Juízo 

deprecado.Após a expedição da referida missiva, aguarde-se em arquivo 

provisório.Sobrevindo ofício informando que o réu aceitou as condições 

da proposta, mantenham-se os autos em arquivo provisório.Se devolvida a 

missiva, voltem-me os autos conclusos.Oficie-se o juízo da comarca de 

São José dos Quatro Marcos para que devolvam as missivas expedidas 

anteriormente independentemente de cumprimento.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56446 Nr: 908-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OLIVEIRA GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 56446 Vistos, etc.Primeiramente, chamo o feito à 

ordem para revogar a audiência anteriormente aprazada.Conforme 

certidão de fl. 58(...), em consonância com art. 396 do CPP, devendo a 

parte acusada manter seu endereço sempre atualizado nos autos.Acaso 

a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado, de imediato 

será nomeado advogado para responder à acusação.Igualmente, 

depreque-se a fiscalização do cumprimento das condições, devendo o juiz 

deprecado assim proceder conforme as seguintes hipóteses:a) réu não 

localizado – devolver a missiva;b) réu intimado para audiência e não 

comparece – devolver a missiva;c) réu intimado, comparece e recusa a 

proposta – devolver a missiva;d) réu intimado, comparece e aceita a 

proposta – oficiar ao Juízo deprecante sobre a aceitação e, 

posteriormente, fiscalizar o cumprimento das condições durante o prazo 

da suspensão condicional do processo, devolvendo a missiva após o 

término do prazo, com a certificação do cumprimento das condições.e) réu 

aceita a proposta e descumpre no transcorrer do prazo algumas das 

condições, intimá-lo para voltar a cumprir no prazo de 10 (dez) dias ou 

justificar impossibilidade de cumprimento. Acaso volte a cumprir, 

mantenha-se a fiscalização pelo prazo remanescente, caso contrário, 

devolva-se a missiva.Acaso o réu aceite a proposta, fica suspenso o feito 

e o prazo prescricional pelo prazo estabelecido nas condições, a partir da 

audiência realizada no Juízo deprecado.Após a expedição da referida 

missiva, aguarde-se em arquivo provisório.Sobrevindo ofício informando 

que o réu aceitou as condições da proposta, mantenham-se os autos em 

arquivo provisório.Se devolvida a missiva, voltem-me os autos 

conclusos.Oficie-se o juízo da comarca de Mirassol D’Oeste/MT para que 

devolvam as missivas expedidas anteriormente independentemente de 

cumprimento.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 03 de julho de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58130 Nr: 603-34.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO HACHBARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 58130 Vistos, etc.Primeiramente, chamo o feito à 

ordem para revogar a audiência anteriormente aprazada.Acusado não 

encontrado no endereço declinado na inicial acusatória, devidamente 

certificado pelo meirinho, dando conta de que seu advogado informa novo 

endereço (fl. 71).Nesse sentido, denota-se que o réu reside na comarca 

de Cordeirópolis/SP.Assim, na toada da decisão de fl. 65, encaminhe-se 

os autos ao Ministério Público, a fim de que ofereça as condições que o 

réu deverá cumprir.Se o Ministério Público não oferecer as condições, 

voltem-me os autos conclusos.(...) depreque-se a fiscalização do 

cumprimento das condições, devendo o juiz deprecado assim proceder 

conforme as seguintes hipóteses:a) réu não localizado – devolver a 

missiva;b) réu intimado para audiência e não comparece – devolver a 

missiva;c) réu intimado, comparece e recusa a proposta – devolver a 

missiva;d) réu intimado, comparece e aceita a proposta – oficiar ao Juízo 

deprecante sobre a aceitação e, posteriormente, fiscalizar o cumprimento 

das condições durante o prazo da suspensão condicional do processo, 

devolvendo a missiva após o término do prazo, com a certificação do 

cumprimento das condições.e) réu aceita a proposta e descumpre no 

transcorrer do prazo algumas das condições, intimá-lo para voltar a 

cumprir no prazo de 10 (dez) dias ou justificar impossibilidade de 

cumprimento. Acaso volte a cumprir, mantenha-se a fiscalização pelo 

prazo remanescente, caso contrário, devolva-se a missiva.Acaso o réu 

aceite a proposta, fica suspenso o feito e o prazo prescricional pelo prazo 

estabelecido nas condições, a partir da audiência realizada no Juízo 

deprecado.Após a expedição da referida missiva, aguarde-se em arquivo 

provisório.Sobrevindo ofício informando que o réu aceitou as condições 

da proposta, mantenham-se os autos em arquivo provisório.Se devolvida a 

missiva, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 04 

de julho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 63-20.2015.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juari da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 55170

 Vistos etc.

Ressalte-se que o acusado não foi encontrado no endereço constante 

nos autos (fl. 68).

Primeiramente, não sendo encontrado o réu, revogo a audiência 

anteriormente aprazada.

Ademais, na toada do certificado pelo meirinho, dando conta de que o 

acusado não fora encontrado no endereço declinado nos autos, dê-se 

vistas ao Ministério Público, para, no prazo de 10 (dez) dias, diligenciar 

sobre o novo endereço do mesmo, ou, se manifestar no que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-12.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVIA GUISSO OAB - SP262111 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LIMA LEAO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000075-12.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JANAINA CRISTIANE DA 

SILVA REQUERIDO: ORIVALDO LIMA LEAO PINTO Vistos. Considerando a 

expressa manifestação da parte autora quanto ao desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, ante os motivos elencados, 

conforme consta da inicial e ID13893179, determino o cancelamento e 

consequente retirada de pauta da audiência designada para 30/07/2018, 

às 10h00min. Todavia, mantenho o prazo legal de 05 (cinco) dias, para 

contestação, a contar da data outrora designada para a audiência de 

conciliação, ou seja, 30/07/2018, tendo em vista a citação/intimação do 

Requerido, conforme consta do ID 14117850. Notifique-se a Conciliadora 

deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 17 de julho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 187-57.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edemilson Koji Motada - 

OAB:SP/231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 29/REF 30: Defiro. Providencie-se o necessário.

Alerto à parte autora que a ausência de citação poderá ocasionar a 

extinção do feito, devendo diligenciar exitosamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31718 Nr: 504-26.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSHUA EDWARD NEUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 13h45 (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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50346 Nr: 2643-09.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOMAR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma 

do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de 

justiça. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33661 Nr: 864-24.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LdSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Medeiros de Freitas 

- OAB:41.007 GO, WALKER ALVES DE SOUSA - OAB:34.262-GO

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelo acusado e pelo 

Ministério Público.

 Com a apresentação das razões recursais, intimem-se as partes para 

apresentação de contrarrazões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 1649-44.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 14h15 (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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41768 Nr: 1419-70.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado.

 Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 

dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 
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despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33748 Nr: 933-56.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CORREIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Candini - OAB:8036/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 14h30 (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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50625 Nr: 2838-91.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MARIA DOS SANTOS - 

OAB:43877

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma 

do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17773 Nr: 1433-98.2009.811.0080

 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: JAS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, é possível extrair dos autos, indubitavelmente, a inexistência da 

condição de vulnerabilidade social da parte autora, não existindo hipótese 

de miserabilidade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, os últimos 

fixados em 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade da 

justiça deferida). P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56980 Nr: 1210-33.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RICARDO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 14h45 (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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 1121-15.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para determinar a revisão dos contratos 

entabulados apenas com relação à correção monetária no mês de 

março-abril/1990 e, por conseguinte, condenar o Requerido na devolução 

dos valores pagos indevidamente, nos termos da fundamentação 

supra.Nos termos do art. 86, do CPC, havendo sucumbência recíproca, 

cada parte sucumbente arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas 

e despesas processuais. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC 

devendo este montante ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para o patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) para o 

do requerido, incidindo sobre os honorários sucumbenciais correção 

monetária a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a contar do 
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trânsito em julgado.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52179 Nr: 3675-49.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON UILLAMS PEREIRA DA SILVA, 

Tiago Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a soltura do acuscado Tiago.

 Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado.

 Após o decurso do prazo de apresentação das razões do réu , intime-se 

o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47379 Nr: 1287-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINESIO AMANCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique-se a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo Ministério Público.

 Em caso positivo, por preencher os pressupostos recursais de ordem 

objetiva e subjetiva, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público.

 Intime-se o acusado para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 1319-23.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SILVA DE SOUZA, MIGUEL 

QUEIROZ DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto.

 Vista ao Apelante para ofertar suas razões no prazo de 08 (oito) dias 

(art. 600 do CPP).

Após o decurso do prazo de apresentação das razões pelo apelante , 

intime-se o apelado para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55914 Nr: 787-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINSON DIAS DA SILVA, EDINEY ALVES 

DANTAS, IZAQUEU DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 22 

de janeiro de 2019, às 15h15 (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.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39693 Nr: 370-91.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO INÁCIO FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado.

 Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 

dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 4392-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIVELINO FORCINETTI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma 

do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de 

justiça. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31755 Nr: 543-23.2013.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, 

SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT, Wilmar Jacob - 

OAB:15.810-A

 Vistos.

 SECRETARIA: cumpra-se conforme decisão proferida à REF. 194.

Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 353-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIVAN BEZERRA, ADRIANA JESUS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

setor de expedição visando a intimação dos advogados Claudinei Rocha 

Pinheiro e Marcos Alves do Nascimento, respectivamente, via DJE, para 

que apresente defesa prévia em favor da Sra. Adriana Jesus dos Santos 

e via mandado de intimação para que retifique a defesa apresentada, vez 

que sua nomeação se deu em favor do Sr. Nelciva Bezerra, e o 

Denunciado Wanderson não é parte no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49649 Nr: 2356-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RANGEL LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURA & TURA LTDA, BANCO YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY SELKE DA LUZ - 

OAB:22277/O, FABIO RIVELLI - OAB:297608, Jonas Tura de Lima - 

OAB:23.689/O

 Vistos.

1) Concedo o prazo de 15 dias para que os requeridos depositem em 

cartório as vias originais dos documentos assinados pela parte autora, 

bem como a suposta gravação telefônica que foi realizada, objetivando o 

acordo para pagamento do débito, sob pena de preclusão e tornar 

verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora.

 2) Ainda, esclareça a TURA&TURA LTDA se realmente empregou em 

seus quadros de funcionários a pessoa alegada pela parte autora.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13933 Nr: 1066-45.2007.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amílcar Nedel - 

OAB:3.483, LARA MOERSCHBERGER NEDEL - OAB:17240

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para, nos termos do artigo 413, § 1°, do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu JOEL CUSTÓDIO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 121, § 

2.º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 73, todos do Código Penal. O 

acusado será julgado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se, 

pessoalmente, o acusado, o defensor e o Ministério Público, do teor da 

sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o que preceitua o 

artigo 420, inciso I, do CPP.Com o trânsito em julgado da presente, 

certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, 

tornem conclusos para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59936 Nr: 2625-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIZ KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

reiterar a intimação contida na decisão de ref. 4, visando que o autor 

providencie a emenda da inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9417 Nr: 1424-15.2004.811.0080

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

MANTOVANI LTDA, FRANCISCO MANTOVANI FILHO, HENRIQUE 

MANTOVANI FILHO, LEONDINA APPOLONIA VACARI GRAL, ESPÓLIO DE 

PERGENTINO VACARI, ALBINA DAMO VACARI, ESPÓLIO DE ITAGIBA 

CARVALHO DINIZ, SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO, ARTHUR 

CARVALHO DINIZ, ESPÓLIO DE AVELINO GRAL, VÂNIA VACCARI MENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GANME, EMÍLIA AUN GANME, JOÃO 

GANME, MYRIAN NADER GANME, ANIS GANME, MYRIAN AUN GANME, 

SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, SALUÁ GANME PEDROSO, PAULO 

JACINTO SANCHES E SANCHES, GISELE RODRIGUES SANCHES, 

WAGNER MEIRA ALVES, MARIA ELI FREGONESI BERNARDES, RODOLFO 

ANTONIO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, 

PEDRO NARDELLI, JULIA MARIA LEONARDI NARDELLI, AGROPECUÁRIA 

SHALOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Diana Flávio 

Ribeiro Villa Real - OAB:167.507, Edson Rocha - OAB:3669-A, Fabíola 

Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, FRANCISCO DE ASSIS DE 

ARAÚJO BARRETO CAMPELLO - OAB:74.216-B/SP, Frederico 
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Guilherme Queiroz Mantovani - OAB:238646, Gustavo Perez 

Zampieri - OAB:123788/SP, Helius Bueno do Amaral - OAB:158692, 

Luiz Fernando de Felicio - OAB:122421, RODRIGO OCTÁVIO DE LIMA 

CARVALHO - OAB:143.054/SP, Silvio Zmijevski - OAB:2805, Valdir 

Aparecido Ferreira - OAB:256.162/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dias Uto - 

OAB:27.555/GO, ANTONIO CARLOS DE SOUZA - OAB:3608-B, 

ARNALDO JUSTINO DA SILVA - OAB:4.908-B, Dirceu Encinas 

Walderramas - OAB:64889, Edmar Teixeira de Paula - OAB:2482-A, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, Jeremias Ferraz 

Andrade Neto - OAB:MT 3.052-A, Luiz Alfredo Feresin de Abreu - 

OAB:7.241/DF, Márcia Cristina ferreira - OAB:202.458, Maria Cristina 

Alves - OAB:50664, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB: 3568B OAB/MT, ROSANE MARCHIORI DE 

OLIVERIA - OAB:5164 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes Requerentes e 

Requeridas, via DJE, para que se manifestem sobre o pedido do Autor 

Saul Ferreira de Moura Filho de fls. 2433/2444 referente às matrículas nº 

4973, 4974 e 4975.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60639 Nr: 2923-43.2018.811.0080

 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: CLEIDE MARIA SALVI BURNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Burnier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Petição inicial em ordem. Recebo-a.

1) Nomeio como inventariante do Espólio de Gilmar Burnier a sra. CLEIDE 

MARIA SALVI BURNIER, a teor do disposto no artigo 617 do Código de 

Processo Civil.

2) Intime-se a Inventariante para, dentro de 5 (cinco) dias, prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar a funçãoProceda-se ao 

necessário.

3) Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado, conforme artigo 620 do Código de 

Processo Civil.

Após, nova conclusão.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45974 Nr: 547-24.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES 

RURAIS DO SUDOESTE GOIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES 

DE BARROS, LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Reis Pereira - OAB:GO 

25.341, Weliton Soares Teles - OAB:GO 6.666

 Vistos.

Considerando-se a diferença ABSURDA entre as avaliações, entendo por 

bem para melhor dirimir o feito, fazer nova avaliação das áreas 

penhoradas, nos termos do art. 873, III, do Código de Processo Civil.

 Para tanto, nomeio como perito o Sr. engenheiro agrônomo Valdenézio 

Xavier da Silva, CREA/MT, 6.968/D-MT, residente na Av. Padre João 

Bosco, nº 1.896, centro, nesta cidade, o qual deverá fazer uma avaliação 

das áreas separadas (a matriculada sob o nº 1.663,

 e a matriculada sob o nº 1.621, ambos do CRI) e, uma referente à área 

total da Fazenda Guanabara IV.

INTIME-SE o profissional nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente proposta de honorários, atentando-se para o trabalho que deve 

ser executado.

 Apresentada a proposta, independentemente de nova conclusão, 

INTIMEM-SE as Partes para, querendo, manifestem-se no prazo de 5 

(cinco) dias e, em sendo o caso, já depositem o valor dos respectivos 

honorários.

Com o depósito, expeça-se o mandado de avaliação e após a elaboração 

do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem sobre 

o laudo respectivo no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32628 Nr: 1084-59.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

 João Paulo Ferreira Dias, devidamente qualificado, foi denunciado pela 

prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

 Em audiência, foi ofertado ao Acusado o benefício da suspensão 

condicional do processo pelo período de 02 (dois) anos (fls. 73).

 Decorrido o prazo para o cumprimento, com vista dos autos, o 

Representante do Ministério Público requereu a declaração da extinção de 

punibilidade do Acusado (fls. 88).

É o breve relato. Decido.

De fato, compulsando os autos, verifica-se pelas certidões e 

comprovantes apostos que, durante o período da suspensão, o Acusado 

cumpriu fielmente com todas as condições que lhe foram impostas.

 Isso posto, JULGO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do Acusado 

João Paulo Ferreira Dias, devidamente qualificado nos autos, o que faço 

com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas.

Intimem-se o Representante do Ministério Público e o Advogado do 

Acusado.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações 

necessárias.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações pertinentes.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45149 Nr: 52-77.2017.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICERIO DE OLIVEIRA MAGALHAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromon s/a Agricultura e Pecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER GEORGE RAMALHO DE 

LIMA - OAB:18256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se as inúmeras intimações da parte autora, bem como a 

persistência de sua inércia, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1700-58.2018.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO IRINEU ARAÚJO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 
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OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

Nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC, o pedido de cumprimento de 

sentença far-se-á por meio de mero requerimento nos próprios autos, eis 

que a intenção do legislador foi no sentido de privilegir o sincretismo 

processual, senão vejamos:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar 

quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente."

Ante o exposto, por entender ser desnecessária a distribuição de novo 

feito, deixo de receber a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito.

Traslade-se cópia integral dos presentes autos ao processo principal.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42787 Nr: 1268-10.2016.811.0079

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MENDES, Lucineia Buchner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A. Bezerra Filho - OAB:1889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

 Posteriormente, este Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, 

determinando a intimação da parte requerente para providenciar o 

recolhimento das custas por mais de uma oportunidade.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas 

processuais, conforme determinado por este Juízo, tendo ocorrido o 

transcurso do prazo (30 dias) sem manifestação neste período, INDEFIRO 

A INICIAL e, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do 

Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000044-83.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante do teor da sentença de ID 12412960. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000044-83.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12412960. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-88.2015.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARCIA DA SILVA OAB - SP0298308A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LENISMAR GONTIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010083-88.2015.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12498225. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000044-83.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12412960. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-08.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL NUNES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000049-08.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante do teor da sentença de ID 12423173. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-08.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL NUNES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 1000049-08.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 
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patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12423173. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-17.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUSTODIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010025-17.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante do teor da sentença de ID 12427601. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-17.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUSTODIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010025-17.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12427601. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-84.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIN RODRIGUES MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010027-84.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamante do teor da sentença de ID 12424646. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-84.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIN RODRIGUES MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo nº. 8010027-84.2017.8.11.0079 Nos termos do 

Provimento nº. 55/2007, impulsiono o presente feito para INTIMAR o 

patrono da parte reclamada do teor da sentença de ID 12424646. Ribeirão 

Cascalheira, 25 de julho de 2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 269-75.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 269-75.2015.811.0052 – Código 35687.

Vistos, etc.

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 80, dê-se 

VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35687 Nr: 269-75.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 269-75.2015.811.0052 – Código 35687

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 24 DE JULHO DE 2018 

ÀS 14H30MIN, 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.: 13173 Nr: 1015-16.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio do Socorro Coelho, Terezinha Romana Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Preenchidos os requisitos do artigo 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

2. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, 

para, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos, nos termos do artigo 535 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art. 100, CF/88, por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Tratando-se de obrigação de pequeno valor, 

proceda-se ao pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (art. 535, § 3º do CPC/2015).

4. Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, CPC/2015, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31974 Nr: 433-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 
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11.283-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 manifestar-se no prazo legal, 

acerca da petição de folhas 113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32249 Nr: 705-05.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc.,Cuida-se de procedimento investigatório ajuizado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 

Termo Circunstanciado de Ocorrência 008/2012, em face de DIEGO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando a prática do 

crime capitulado no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito 

Brasileiro.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.De proêmio, ressalto 

que incidiu no caso sub judice a prescrição da pretensão punitiva estatal, 

matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo 

Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, do Código de Processo 

Penal.Com efeito, dispõe o art. 109, do Código Penal.No presente caso, 

anoto que o delito tipificado no artigo 349-A do CP, prevê em seu preceito 

secundário pena máxima em abstrato não superior a 02 (dois) anos, 

sendo forçoso concluir que, pela diretriz do artigo 109, inciso V, do Código 

Penal, o ilícito prescreve em 04 (quatro) anos. Além disso, temos que 

observar que o artigo 115 do Código. Feitas as considerações 

preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a denúncia 

referente aos fatos narrados na exordial acusatória foi recebida no dia 06 

de maio de 2014, estando, portanto o crime PRESCRITO DESDE O DIA 

05/05/2016.Compulsando os autos com vagar, verifica-se que transcorreu 

lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código 

Penal, tendo em vista que o mesmo será contabilizado pela metade, ou 

seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, sendo forçoso o reconhecimento 

da prescrição da pretensão punitiva estatal.Diante de tais constatações, 

entendo desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a 

prescrição e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DIEGO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 

115, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.Isento 

de custas.Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 502-77.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos etc.,Cuida-se de procedimento investigatório ajuizado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 

Termo Circunstanciado de Ocorrência 008/2012, em face de ADRIANO 

CARLOS MACHADO, qualificado nos autos, imputando a prática do crime 

capitulado no artigo 349-A do Decreto - Lei nº 2.848/1940 – Código Penal. 

Feitas as considerações preliminares, verifica-se da análise do caso 

concreto que a denúncia referente aos fatos narrados na exordial 

acusatória foi recebida no dia 06 de maio de 2014, estando, portanto o 

crime PRESCRITO DESDE O DIA 05/05/2016.Compulsando os autos, 

verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 

109, inciso V, do Código Penal, tendo em vista que o mesmo será 

contabilizado pela metade, ou seja, de 04 (quatro) para 02 (dois) anos, 

sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.Diante de tais constatações, entendo desnecessária a análise do 

mérito uma vez que reconhecida a prescrição e julgo por sentença 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ADRIANO CARLOS MACHADO, com 

fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 115, todos do Código Penal, e 

art. 61 do Código de Processo Penal.Isento de custas.Preclusas as vias 

recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.P. R. I. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34012 Nr: 859-86.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos etc.,Cuida-se de procedimento investigatório ajuizado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no 

Inquérito Policial 025/2014/DPJCLD/MT, em face de ALMIR JOSÉ DE 

SOUZA, qualificado nos autos, imputando a prática do crime capitulado no 

artigo 147 do Decreto - Lei nº 2.848/1940 – Código Penal. Feitas as 

considerações preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a 

denúncia referente aos fatos narrados na exordial acusatória foi recebida 

no dia 15 de setembro de 2014, estando, portanto o crime PRESCRITO 

DESDE O DIA 14/09/2017.Compulsando os autos com vagar, verifica-se 

que transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso 

VI, do Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ALMIR JOSÉ DE 

SOUZA, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, VI ambos do Código 

Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.Isento de custas.Preclusas 

as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo.P. R. I. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14481 Nr: 1144-84.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Guilherme da Silva, Duam Rebert 

Teixeira, Ronaldo Barbosa, Rangeres do Carmo Pinheiro, Robson Justino 

dos Reis, Egdemar Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc.,Cuida-se de persecução penal ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Termo 

Circunstanciado de Ocorrência 009/2011, em face de ABIMAEL 

GUILHERME DA SILVA, DUAM REBERT TEIXEIRA, EGDEMAR ALMEIDA 

DIAS E RANGERES DO CARMO PINHEIRO, qualificado nos autos, 

imputando a prática dos crimes capitulados nos artigos 329 e 331 do 

Decreto - Lei nº 2.848/1940 – Código Penal. Feitas as considerações 

preliminares, verifica-se da análise do caso concreto que a denúncia 

referente aos fatos narrados na exordial acusatória foi recebida no dia 14 

de fevereiro de 2013, estando, portanto o crime PRESCRITO DESDE O DIA 

13/02/2017.Compulsando os autos com vagar, verifica-se que transcorreu 

lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código 

Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.Diante de tais constatações, entendo desnecessária a 

análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição e julgo por 

sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus ABIMAEL GUILHERME DA 

SILVA, DUAM REBERT TEIXEIRA, EGDEMAR ALMEIDA DIAS E RANGERES 

DO CARMO PINHEIRO, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, V 

ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.Isento de 

custas.Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32635 Nr: 1095-72.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 
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OAB:MT - 13290-A

 Vistos etc.,Cuida-se de persecução penal ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no Termo 

Circunstanciado de Ocorrência 001/2013, em face de RONIELTON BENTO 

DA SILVA, qualificado nos autos, imputando a prática dos crimes 

capitulados nos artigos 329 e 331 do Decreto - Lei nº 2.848/1940 – Código 

Penal. Feitas as considerações preliminares, verifica-se da análise do 

caso concreto que a denúncia referente aos fatos narrados na exordial 

acusatória foi recebida no dia 16 de dezembro de 2013, estando, portanto 

o crime PRESCRITO DESDE O DIA 15/12/2017.Compulsando os autos com 

vagar, verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao previsto no 

artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal.Diante de tais constatações, 

entendo desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a 

prescrição e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

RONILETON BENTO DA SILVA, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, 

V ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.Isento de 

custas.Preclusas as vias recursais, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo.P. R. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30393 Nr: 234-23.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos, Geraldo Santiago 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para o CONDENAR JAIR CARLOS DOS 

SANTOS pela prática dos crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do 

Código Penal, e ABSOLVER GERALDO SANTIAGO PEREIRA da prática do 

crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, DETERMINO as 

seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) INTIME-SE o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente sentença 

(mormente a expedição de guias de execução definitiva), devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30094 Nr: 1286-88.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, 

combinado com o artigo 109, do Código Penal e, ainda, em face do 

disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, considerando que o 

presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

ESTATAL em face de ALAIDE SATURNINO DA SILVA PILIELLO, em razão 

de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.Com base no art. 303 

da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente 

praticados, FIXO os honorários advocatícios em 9 URH, que perfazem a 

quantia de R$ 8.068,56 (oito mil e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 5.106-A.Transitada 

em julgado esta SENTENÇA, o que deverá ser certificado pela Sr. Gestor 

Judiciário, procedam-se às baixas e anotações necessárias do presente 

feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30431 Nr: 273-20.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arnaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR ARNALDO DOS SANTOS já 

qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 

10.826/2003..CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em 

havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a 

intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e 

§§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss.Advirto que no “ato de 

intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da 

sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o 

gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do 

defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , 

assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no momento da expedição do 

mandado de intimação da sentença, expedir também termo de apelação, 

com espaço reservado para o réu assinalar a intenção de recorrer da 

sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, 

cujo documento deverá seguir o modelo disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, § 

4º.ENCAMINHE-SE a arma apreendida ao Comando do Exército, conforme 

o determinado no art. 25 da Lei 10.826/03.TRANSITADA EM JULGADO a 

sentença para a acusação, REMETAM-SE os autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para análise da possível ocorrência de prescrição 

retroativa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4633 Nr: 352-77.2004.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000, Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4627 Nr: 62-62.2004.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moizes Chapadence da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8031 Nr: 190-77.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Andre Cardoso de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1147 Nr: 101-69.1998.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDÊNIO MACHADO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8790 Nr: 840-27.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Geiza 

Calassara Galacio, VHCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Correia Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8123 Nr: 243-58.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 
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Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9622 Nr: 600-04.2008.811.0052

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9393 Nr: 294-35.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinhos da Costa Pinto, Patricia Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12429 Nr: 267-81.2010.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Pereira da Silva, HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Velasquez dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12618 Nr: 458-29.2010.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Brunelle de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Frank de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 
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Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8699 Nr: 744-12.2007.811.0052

 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): Jonas Neves da Silva, Sidney Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12540 Nr: 378-65.2010.811.0052

 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: Adriano Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirléia Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5908 Nr: 270-12.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Adejair Marcolino Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Marcolino de Oliveira, Maria Helian de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saba Alberto Matrak - 

OAB:20.791/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5761 Nr: 187-93.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 
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jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2771 Nr: 19-96.2002.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11460 Nr: 752-18.2009.811.0052

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Sousa, Agnaldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10640 Nr: 1177-79.2008.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Bezerra do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10075 Nr: 756-89.2008.811.0052

 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): Helton Pequeno Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 
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mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 29-28.2011.811.0052

 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: Nerli de Fatima Nogueira Julião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Acacio Julião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7821 Nr: 79-93.2007.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Rodrigues Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11643 Nr: 940-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto José Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Ademais, neste feito já foi expedida a certidão de 

honorários. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de desarquivamento do 

presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta decisão. Após a 

intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com as devidas 

baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8964 Nr: 1015-21.2007.811.0052

 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: Joelma Cristina Alves Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Bezerra Pires Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marly de Fátima Ferreira - 

OAB:4727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 655 de 678



mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9548 Nr: 627-84.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deives Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9968 Nr: 638-16.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Varlei da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8285 Nr: 371-78.2007.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13717 Nr: 379-16.2011.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson José Ventura, LHFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8019 Nr: 185-55.2007.811.0052

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13452 Nr: 115-96.2011.811.0052

 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: João Ivo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Alves da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de pedido de desarquivamento, requerido pela Dra. 

Ellen Barroso Viaro, com intuito de proceder a execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em face dos trabalhos realizados como defensor 

dativo. Em decisão no processo administrativo de código 41476 em que a 

postulante requereu a aplicação do Provimento n.º 09/2007-CGJ, foi 

determinado: Em posterior decisão, a Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima deferiu a isenção de custas para o desarquivamento dos processos. 

Contudo, é de se ressaltar que foi autorizado o desarquivamento dos 

processos que foram arquivados em data posterior a 10/04/2007 (data do 

Provimento n. 09/2007), uma vez que não há que se falar em aplicação da 

referida norma a processos arquivados em data anterior à vigência do 

referido normativo. Ademais, cumpre salientar que conforme 

jurisprudência, abaixo colacionada, o prazo prescricional para ingressar 

com a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é de 05 (cinco) 

anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a 

respectiva verba, ou do ato único do qual o profissional participou 

exercendo uma daquelas funções. Portanto, o desarquivamento do 

presente feito não terá nenhum efeito prático, apenas sobrecarregar ainda 

mais o Poder Judiciário, já que seu arquivamento se deu em data anterior à 

10/04/2007 e/ou bem como o trânsito em julgado da sentença se deu a 

mais de 05 (cinco) anos. Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento do presente feito. INTIME-SE a requerente acerca desta 

decisão. Após a intimação, DETERMINO o retorno do feito ao arquivo, com 

as devidas baixas. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57524 Nr: 1655-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dilson de Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:OAB/MT 9.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1655-40.2014.811.0032

Código n.º 57524

Vara Única

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido da parte Exequente no sentido de que seja expedida 

certidão premonitória a fim de providenciar a sua averbação junto aos 

órgãos competente, uma vez que restara frustrada a tentativa de 

realização da penhora dos bens do devedor.

Pois bem. O art. 828, caput, do CPC, prevê a possibilidade do Exequente 

requer certidão para fim de averbação no registro de imóveis de veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Neste 

contexto, a despeito da possibilidade de requerer e averbar tal certidão, tal 

providência é faculdade exclusiva do Exequente, dispensando, inclusive, 

prévia manifestação judicial, conforme entendimento doutrinário 

consubstanciado no Enunciado 130 do FPPC.

Assim sendo, deve a parte interessada requerer diretamente ao Cartório 

Distribuidor da Vara a expedição da mencionada certidão, sendo 

despicienda prévia decisão judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28294 Nr: 1175-67.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Araújo de Siqueira-ME., Armando 

Araujo de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1175-67.2011.811.0032

Código nº 28294

Vara única

Vistos em correição.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste-MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27322 Nr: 379-76.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregória Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 379-76.2011.811.0032

Código nº 27322

Vara única

Vistos em correição.

DEFIRO o petitório de fls.43, e determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1.980, findo os 
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quais deverá a parte autora ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55872 Nr: 730-44.2014.811.0032

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosário Tur Viagens e Turismo Ltda, Valdir 

Ruelis, Adriane Fernandes Angelo Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se a Parte Autora, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, 

do CPC.

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.: 28090 Nr: 975-60.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês de Fátima Cerutti - Me, Inês de Fátima 

Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 975-60.2011.811.0032

Código n.º 28090

Vara Única

Vistos em correição.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a transferência de valores 

penhorados para a conta bancária da PGE/MT, e ainda, a busca pelo 

sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá 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 dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24951 Nr: 2380-39.2008.811.0032

 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): Fernando Luis de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/319

Código n.º 24951

Vara Única

Vistos em correição.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito até a data de 20/08/2018.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar regular 

andamento ao processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28277 Nr: 1158-31.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Candido da Rocha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265

 Processo nº. 1158-31.2011.811.0032

Código nº. 28277

Vara Única

Vistos em correição.

Cuida-se de Execução Fiscal promovida pela A FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de JOSÉ CANDIDO DA ROCHA NETO, ambos já 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição de ref.49, requer a parte exequente a desistência da 

execução.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Dispõe o art. 26, da Lei n.º 6.830/1980, que “se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes”.

Com isso, sem maiores delongas, uma vez comprovado o cancelamento 

da certidão de dívida que lastreava a execução, impõe-se a extinção do 

processo.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato de de direito, com 

arrimo no art. 26, da Lei n.º 6.830/1980, JULGO EXTTINTO o presente 

processo executivo, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7910 Nr: 453-48.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Lubrificantes Bom Jesus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Whelan - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/O

 Vistos em correição.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro para fim de determinar a 

suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Decorrido o prazo supra, intime-se a parte requerente para promover o 

andamento do processo, sob pena de extinção.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54891 Nr: 2876-92.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Jangada, através do seu Representante 

Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximus Construtora Ltda ME, Joel Geraldo 

Pinheiro, Renato de Sousa Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 11.354, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 9.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20439 Nr: 1254-85.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélio Luiz Hoffman, João Clovis Antoniacomi, Dejair 

Roberto Liu Júnior - Procurador Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Carvalho, Bento Carlos de Souza, 

Armando Carvalho, Bento Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265, DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - OAB:10777, 

DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEM - OAB:11338, João Clovis 

Antoniacomi - OAB:3407MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569, Jonheir Roza Lares - 

OAB:OAB/MT 5674

 Processo n.º 1254-85.2007.811.0032

Código n.º 20439

Vara Única

 Vistos em Correição.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53581 Nr: 1688-64.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesta Dias da Conceição Ojeda, Modesta 

Dias da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1688-64.2013.811.0032

Código nº: 53581

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

À 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 da parte requerida, o qual deverá 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 dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 240-47.1999.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Prudente de Mello rep.pela invent. Elena 

C.Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judino Figueiredo Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silvério da Silva - 

OAB:11.2892/MT, Nelson Feitosa Jr. - OAB:8.656, Roberto Antunes 

Barros - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Processo n.º: 240-47.1999.811.0032

Código n.º: 1785

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

ESPÓLIO DE LUIZ PRUDENTE DE MELLO em face de JUDINO FIGUEIREDO 

LOUREIRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Posto isto, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, DEFIRO o pleito da 

parte Exequente no tocante à realização da hasta pública.

Desde já, nomeio como leiloeiro judicial Oficial o Sr. Flares Aguiar da Silva, 

com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1.836, 

sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, para fins 

de designar datas para realização das hastas públicas (1ª e 2ª praças), 

cumprindo-se as formalidades legais, autorizando-o, desde já, a promover 

a ato em tela por meio exclusivamente eletrônico.

Em seguida, expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e 

publicação, fazendo-se constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Frise-se, a propósito, que na hipótese de não realização da hasta pública 

em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito 

executado, será devido ao leiloeiro tão-somente o percentual de 2,5% de 

comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada.

Intimem-se o Exequente, os devedores e o leiloeiro.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27492 Nr: 471-54.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Floriza Luiz Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não foi possível expedir o RPV no site e-PrecWeb, 

pois a Requerente: Floriza Luiz Trindade, esta com a situação irregular na 

Receita Federal do Brasil, impedindo o RPV de ser salvo, assim sendo 

intimo o autor para providenciar a regularização, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 368-47.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antero José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante o decurso de prazo intime-se pessoalmente a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender ser de 

direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC.

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.: 50835 Nr: 754-43.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sebastiana Ferreira Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte autora da decisão proferida nos 

autos a seguir transcrita: Vistos em correição, Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora interpôs recurso em momento processual 

inadequado, isto porque ainda não foi proferida sentença de mérito 

(fls.78/88), motivo pelo qual determinou o seu imediato desentranhamento, 

devendo, contudo, permanecer na contracapa dos autos.Posto isto, 

INTIME-SE a parte autora para querendo, apresentar memoriais finais, no 

prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

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.: 27504 Nr: 1906-97.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurmira Eva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com afinalidade de intimar a parte autora do despacho a seguir 

transcrito: Vistos em correição. À vista da contestação colacionada aos 

autos, às fls. 168/180, INTIME-SE a parte autora para querendo, 

apresentar impugnação, no prazo legal. 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.: 18112 Nr: 983-13.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abraão Severo de Araujo., Abraão Severo de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 983-32.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26449 Nr: 1337-96.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Belchior da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, sob pena de extinção do 

feito sem resolução.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83265 Nr: 2545-37.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walder Morais Coelho, Gisele Butukka Coelho, 

Sertapa Sociedade Civil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA - 

OAB:2972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado em Jangada MT , a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82763 Nr: 2230-09.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 1.825,00 

( hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais ), referente ao cumprimento do 

mandado na Zona Rural Fazenda Laranjal III ( mesma distancia Fazenda 

Couro de Porco), a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83142 Nr: 2461-36.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA EVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção do 

benefício de aposentadoria por idade - rural.

 A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição do artigo 

300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não resta 

evidenciada, uma vez que os parcos elementos probatórios coligidos aos 

autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, supor que ao 

final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 4242-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enélson Alessandro Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Bardusco Silva - 

OAB:, Roberto Aparecido Turin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adraina Cardoso Sales da 

Silva - OAB:, Bkelly Cristina Veras Otácio Monteiro - OAB:, Carlos 

Frederick S. I. de Almeida - OAB:, HELIO PASSADORE - OAB:3008/A, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13562, Rosangela Passadore - OAB:6084/MT, 

Ueber roberto de Carvalho - OAB:4754

 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 16h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63543 Nr: 2007-61.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessyca da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64450 Nr: 272-56.2016.811.0032

 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: Hermann Dutra Pimenta Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parecis Maquinas Agrícolas Ltda, Samara 

Scanagatta, Terezinha Buzanelo Yokoyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Silo da Conceição Filho - 

OAB:18061 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 Certifico que o recurso de ref:35, foi apresentado no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os auttos com a 

finalidade de intimar o embargante, para apresentar as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 2734-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Ricardo S. Spinelli - OAB:OAB/MT 15204, Valber 

Mello - OAB:OAB/MT 8927

 Vistos em Correição.

LUIZ CARLOS CARNEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art. 217-A, 

na forma do artigo 71, caput, ambos 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 manifestaram não possuir condições de 

constituir advogado.

Resposta à acusação, o advogado constituído do réu que, por sua vez, 

apresentou resposta à acusação, postulando pela rejeição da denúncia.

O Ministério Público impugnou a resposta escrita à acusação, pugnando 

pelo prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução 

e julgamento.
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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 01 de Agosto de 2018, às 16h45min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 4242-30.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enélson Alessandro Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Bardusco Silva - 

OAB:, Roberto Aparecido Turin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adraina Cardoso Sales da 

Silva - OAB:, Bkelly Cristina Veras Otácio Monteiro - OAB:, Carlos 

Frederick S. I. de Almeida - OAB:, HELIO PASSADORE - OAB:3008/A, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13562, Rosangela Passadore - OAB:6084/MT, 

Ueber roberto de Carvalho - OAB:4754

 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 16h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 1899-66.2015.811.0053

 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: CRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência redesignada para o 

dia 31/07/2018, às 12:00h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86178 Nr: 857-74.2018.811.0053

 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: JDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência que realizara no dia 

31/07/2018, às 11:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 1743-78.2015.811.0053

 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: ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, para que no prazo legal, apresente a 

impugnação da contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86855 Nr: 1136-60.2018.811.0053

 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: GNCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21/08/2018 às 

11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de 

justiça (art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 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: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não foram suscitadas quaisquer preliminares, 

não havendo questões processuais pendentes. Desta feita, DECLARO 

saneado o processo.

Prosseguindo, faz-se necessária a realização de perícia médica.

Para tanto, NOMEIO perito judicial o Dr. Richard Peroto, o qual realiza 
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atendimento na Av. Santo Antônio, s/n, Centro, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, para o qual 

arbitro honorários no valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais 

e oitenta centavos), a serem arcados em conformidade com as 

Resoluções n.º 541 e 558/2007 do CJF.

 Intime-se o perito, para no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando cópia 

dos quesitos a serem respondidos, proceder à perícia na parte 

Requerente, juntando laudo circunstanciado e respondendo 

separadamente a cada um dos quesitos formulados pelas partes, cujas 

cópias deverão instruir o mandado de intimação.

Oportunamente deliberarei quanto à audiência de instrução e julgamento.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se as partes por seus procuradores.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85333 Nr: 509-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS, 

EUGÊNIO NILMAR DOS SANTOS, JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. RECONSIDERO a anterior decisão. Acolho o pedido do autor e DEFIRO a 

justiça gratuita.

2. Dispenso a audiência de conciliação, vez que um dos requeridos possui 

domicílio no Estado do Amazonas.

3. Citem-se os requeridos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86167 Nr: 852-52.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELY DIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente, antes da 

citação do Requerido, desistiu da ação.

Foi realizado o pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

INDEFIRO o pleito pela baixa de restrições uma vez que não há nos autos 

determinação para tal.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86760 Nr: 1093-26.2018.811.0053

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: POL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos pelo impetrante, para DETERMINAR O TRANCAMENTO 

E RESPECTIVO ARQUIVAMENTO do inquérito policial n.º 12/2017, que 

tramita na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Leverger/MT, 

instaurado em desfavor de Pérsio Oliveira Landim.Sem custas. Sem 

honorários advocatícios.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intime-se. Ciência ao MP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DIVINO AMORIM DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de julho de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNIL GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 25 de julho de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 25 de julho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO)

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

julho de 2018. À(o) Requerente Nome: LEANDRO PAULINO RIBEIRO 

Endereço: Assentamento Santana do Taquaral, Zona Rural de Santo 

Antonio do Leverger, Agrovila das Palmeiras, 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: 

1000928-59.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 38.160,00 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: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LEANDRO PAULINO RIBEIRO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB: 

MT0018227A-O Endereço: desconhecido Advogado: PLINIO PELLENZ 

JUNIOR OAB: MT0018240A Endereço: R ANTÔNIO JOÃO, 75, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-410 REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 2621 Nr: 162-87.1999.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Dias Pizarro - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do TRF1.

No silêncio, aguarde-se o julgamento do Recurso Especial pelo Superior 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81164 Nr: 2980-24.2017.811.0039

 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): WAGNER GONZAGA BATISTA 00418996105, 

WAGNER GONZAGA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Vistos.Consigo que, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens 

e rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena 

de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo.Nessa toada: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO 

BANCÁRIO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA 

PARTE EXECUTADA. ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a 

respeito de bens e endereço da parte executada é da própria exequente, 

não podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, 

avocar, para si, o encargo que compete a uma delas. (...) não constitui 

obrigação do Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 

Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 

da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 

21/10/2011)”.Ressalte que, comprovada nos autos a absoluta 

impossibilidade de se localizar o réu, tendo as possibilidades de 

localização pelas partes se esgotado e, nos moldes do que preleciona o 

artigo 319, §1º do Código de Processo Civil, poderá este juízo realizar 

buscas, tratando-se, porém, de situação excepcional. No caso em tela, 

observo não ter a parte comprovado ter envidado esforços no sentido de 

localizar o endereço do requerido, tampouco de terem se esgotados os 

meios de buscas, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de referencia n. 

24.Assim, intime-se o exequente para dar o devido impulsionamento no 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de 

julho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25398 Nr: 1017-88.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1017-88.2011.811.0039

CÓDIGO 25398

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARGARETH 

PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Alvará de Autorização de pagamento às fls. 162/163.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 162/163, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88118 Nr: 1684-30.2018.811.0039

 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: BEATRIZ MENDES GONÇALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Decda capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente à 

época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento.Por fim, demostrada a hipossuficiência 

da autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 
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processuais, sem prejuízo do sustento próprio, DEFIRO a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87925 Nr: 1590-82.2018.811.0039

 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, 

ODAIR DA SILVA LADEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogério de Souza 

Sant'Anna Pinheiro - OAB:, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que 

presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão.Os autores, por intermédio do Ministério Público, 

pleiteiam o fornecimento do procedimento cirúrgico apontado na inicial, 

sendo certo que afirmam serem indispensáveis à saúde da idoso. Do 

cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se não haver 

elementos a evidenciar a probabilidade do direito.Em sua manifestação, o 

NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso informou que a cirurgia de catarata pode ser agendada em um dos 

dois locais indicados, não havendo no momento dificuldades na sua 

realização, e que usualmente não é de urgência. Assim, INDEFIRO 

liminarmente o pedido de tutela de urgência, e DETERMINO: a)CITEM-SE os 

réus 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). b)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. c)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.d)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, 08 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 012/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do 

Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de 

Sapezal/MT, observados os critérios e disposições dos itens do Edital nº 

004/2018-DF – publicado no DJE nº 10246 em 27/04/2018.

* O Edital n° 012/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2154-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMT, LPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISNANDA TEDESCO MARQUES 

- OAB:24724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente proceda o cadastro da advogada constituía pelas Requerente, 

conforme petição de ref. 11.

Defiro o pedido ministerial de ref. 9 e DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial com o casal a fim de subsidiar futura decisão desse juízo, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Com o aporte do relatório do estudo, remeta-se ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35395 Nr: 237-02.2009.811.0078

 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: RAUL BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALCY DA SILVA MIRANDA, EDUARDO JOSE 

ALVES DA SILVA, LEANDRA LAURA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, PEDRO JARDIM DRIEMEYER - OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 10.917-A, WAYNE ANDRADE 

COTRIM ARANTES - OAB:12603

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil.CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor da causa, em consonância com o artigo 85 §2º do 

CPC, todavia mantenho suspensa por ser o autor beneficiário da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 § 3 do 

CPC/2015.Transitada em julgado, certifique-se o necessário, após 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

devidas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências.Sapezal/MT,24de 07de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 3139-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO, OTACIL VICENTE 

GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos em correição.

Cumprida a fase do art. 422 do CPP, DESIGNO sessão de julgamento para 

o dia 15/08/2018, às 09h00min, para submissão dos pronunciados a 

julgamento por seus pares.

 INTIMEM-SE os réus, a defesa e o Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa em 

tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou 

precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris anteriores para 

realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede da Câmara Municipal de 

Sapezal.

Observe-se que existem testemunhas da defesa que comparecerão 

independentemente de intimação.

Adote as providências necessárias, especialmente a publicação da lista 

dos processos a serem julgados, no átrio do fórum, lugar de costume, 

conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a Diretoria deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

Providencie a disponibilização de projetor de imagem (Data Show) para a 

instrução em plenário.
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Consigne-se no ofício para a Polícia Militar que o policial que irá fazer a 

segurança do local não pode ser testemunha do processo.

REQUISITE-SE ainda do Poder Público Municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-11.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAGALHAES CRUZ (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 autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 10/09/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-78.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM KRUG (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 27/08/2018 às 15h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-48.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI DANTAS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 13h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-33.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 14h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BASTOS CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 14h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-03.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LORRAINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-85.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 15h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIZE MARIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 15h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-55.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA IZIDORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 15h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 16h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-25.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RIBEIRO ROSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 16h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-10.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 16h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 03/09/2018 às 17h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 17/09/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA GRACIELE SCHILLING (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 04/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAIZA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 04/09/2018 às 13h40min na sede 

Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-17.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERDINANDO CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 24/09/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-02.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DJAMES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 24/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-84.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018 às13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-69.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBANO MARIALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-54.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBANO MARIALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000310-39.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICARME VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018 às 14h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018 às 14h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 17/09/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-91.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA COUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 17/09/2018 às 13h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7733 Nr: 657-61.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos, Carlos 

Claudino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CONSTATAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27154 Nr: 458-53.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado do acórdão, expeça-se executivo 

definitivo de pena, nos termos estabelecidos na sentença.

Após, remeta-se o presente feito ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 1485-92.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR DARCI PRZENDZIUK, SUSAN CRISTINA 

BASSO PRZENDZIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 30 dias juntar aos autos cópia da matricula do imóvel 

objeto de penhora e avaliação para que seja cumprido o ato deprecado. 

Não havendo manifestação no prazo de 30 dias os autos serão 

devolvidos a origem no estado em que se encontram.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 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 PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER 

VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3031, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Considerando que a petição do autor protocolada em 14.03.2018 sob ID 

62307, não acompanhou os documentos relacionados, bem como não 

trouxe o recolhimento das custas judiciais em adequação ao valor da 

causa, impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 48horas apresentar o comprovante do 

recolhimento das custas judiciais em data do protocolo ou no prazo 

estabelecido em decisão, para que seja possível a certificação da 

tempestividade da emenda a inicial, sob pena de certificação negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 670 de 678



 Cod. Proc.: 64234 Nr: 1821-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério José Morandini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Ferraz, LOACIR TECCHIO, Ivone 

Lucia Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$94,30 em favor do Oficial de Pamella 

Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, em conformidade com o requerimento a fl. 14, sob pena de 

expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48294 Nr: 732-43.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFC

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENIR FERREIRA COLE, Cpf: 

04929509971, Rg: 8.634.295-2, Filiação: Amelio Cole e Lurdes Ferreira 

Cole, data de nascimento: 05/06/1984, brasileiro(a), natural de Tres 

Barras-PR, convivente, alinhador de madeireira. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para PROTESTO DOS VALORES 

DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 24 de julho de 2018

Valnice Wagner Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48741 Nr: 921-21.2015.811.0108

 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: Rildes Seurinha Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT0013431B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) à(s) parte(s) Requerida, Embratel Tvsat 

Telecomunicações Ltda, 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$ 66,04 

(sessenta e seis reais e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s) 

nos termos da r. sentença de folhas 35, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44091 Nr: 310-05.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Aparecida Aguiar Balestrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IARA APARECIDA AGUIAR BALESTRIN, 

Cpf: 81913680134, Filiação: Natalício dos Santos Aguiar e Maria Ivone L. 

Aguiar, data de nascimento: 11/07/1972, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

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: 18/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL em face de 

IARA APARECIDA AGUIAR BALESTRIN, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Não tributária. Origem: Multa por Infração à LGT - 

Anatel Não Outorgados.Nº. do Processo Adminsitrat ivo: 

535450011432007, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2013NLIVRO1FOLHA2887/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2013

 - Valor Total: R$ 5.007,86 - Valor Atualizado: R$ 4.552,60 - Valor 

Honorários: R$ 455,26

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, 

cite-se a parte executada, para, querendo, pagar em 05 (cinco) dias o 

débito, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, ou oferecer 

bens à penhora, para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação da 

dívida.Consigne-se, na carta ou mandado as advertências de praxe, 

inclusive acerca do prazo para embargos que é de 30 (trinta) dias.Em 

caso de pagamento imediato, fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, com base no §4º do art. 20 do CPC.Defiro o 

disposto no art. 172, §2º do CPC, caso haja necessidade.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 22 de julho de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-52.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010196-52.2015.8.11.0108. REQUERENTE: OSMAR PEREIRA CAMACHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se o requerido para se manifestar 

acerca da petição de id. 10949155, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-24.2011.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ANTONIO MILLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA LIANE MORAIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010000-24.2011.8.11.0108. EXEQUENTE: DONIZETE ANTONIO MILLER 

EXECUTADO: MAGDA LIANE MORAIS OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de 

suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se o 

autor para noticiar o acordo ou dar prosseguimento ao feito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-84.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA CUNHA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2U EDITORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA WONGTSCHOWSKI OAB - SP183503 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010060-84.2017.8.11.0108. REQUERENTE: JESSICA DAIANA DA CUNHA 

LIMA REQUERIDO: B2U EDITORA S.A. Vistos. Considerando que a parte 

recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos 

à Egrégia Turma Única Recursal. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de julho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-18.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

JOCELEIA ZANELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000049-18.2017.8.11.0108. REQUERENTE: LUIS CARLOS MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI, JOCELEIA ZANELLA 

Vistos. 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 dos documentos pessoais, 

bem como do contrato, uma vez que tais documentos estão ilegíveis, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Numero do Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0108 REQUERENTE: SILVIA FERREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. SILVA FERREIRA CAMPOS, qualificado na inicial, ingressou com 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e 

com pedido de tutela antecipada em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que 

no mês de março de 2017 em razão da sua mudança de endereço 

solicitou a retirada da UC – Unidade Consumidora n. 6/2535033-1 de seu 

nome. No pedido de emenda à inicial informou o número do protocolo de 

atendimento o qual requereu o desligamento sendo n. 399449349. Alega 

que foi gerado um fatura referente aos dias utilizados até a data do 

requerimento que coincidentemente gerou a fatura do mês e sendo 

devidamente paga pela autora conforme comprovante em anexo. 

Argumenta ainda, que tal pedido não foi atendido vez que a UC ainda 

continua no seu e ainda consta algumas negativações em seu nome e 

dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar que a reclamada se abstenha de cobrar valores indevidos em 

seu bem como a exclusão no registro de inadimplentes. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, 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 da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se 

abstenha de cobranças de valores indevidos referentes a UC 

6/2535033-1, bem como proceda a imediata exclusão do nome da 

Requerente do cadastro de inadimplentes,. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entende-se que estão presentes prova apta 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada se abstenha de promover 

cobranças de valores indevidos referentes à UC 6/2535033-1, bem como 

excluir o nome da autora do registro de inadimplentes, até o deslinde da 

ação, 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, provas quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 
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CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 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. Tapurah/MT, 

25 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Expediente

PORTARIA Nº 029/2018-DF

O Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, MM. Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, amparado no 

que dispõe o artigo 81, letra "b" e 86, parágrafo 1º da Lei nº 4964/85 

(Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE), e 

Seção 2 – Funcional Correcional, item 1.2.12.1 da CNGC (Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça) que determina ao 

Magistrado a realização de correição nos ofícios da justiça a ele sujeito; 

Considerando que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso realizou correição nas Serventias Extrajudiciais instaladas na 

sede da Comarca no primeiro semestre do ano de 2018; Considerando o 

ofício Circulara nº 218/2018-CSC-CGJ que informa a desnecessidade de 

realização de correição ordinária nas serventias correicionadas pela 

Corregedoria Geral da Justiça; INSTAURA CORREIÇÃO ORDINÁRIA e faz 

saber a todos os que virem ou conhecerem desta Portaria que fica 

designada a data de 20 de AGOSTO de 2018, às 09h00min. para o início 

dos trabalhos correicionais, na serventia extrajudicial denominada Cartório 

de Paz e Notas de Nova Guarita, Comarca de Terra Nova do Norte com 

prazo de 10 (dez) dias para a conclusão, prorrogável por igual período, 

em caso de extrema necessidade. Durante o período de correição, que só 

será suspenso por motivo de força maior ou interesse da justiça, não 

ocorrerá qualquer tipo de interrupção do expediente da serventia e 

deverão ser examinados livros, papéis, atos e tudo mais que se relacionar 

com o expediente, podendo os interessados fazer qualquer tipo de 

reclamação ao juiz corregedor, desde que tenham razões plausíveis para 

reclamar, ou ainda, proporem sugestões que venham contribuir para o 

aprimoramento dos órgãos judiciais. Nomeio a servidora KATIA FLAVIA 

BEE para secretariar os trabalhos correicionais. E, para que ninguém 

alegue ignorância no futuro, determina o MM. Juiz a expedição da presente 

Portaria, para conhecimento e intimação de todos os jurisdicionados, 

afixando-se no quadro de avisos do átrio do Fórum, remetendo-se cópia à 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça. Lavre-se ata circunstanciada dos 

trabalhos. Notifique-se o Ministério Público, Defensoria, OAB, Serventias 

Extrajudiciais. P.R.I.C. Em Terra Nova do Norte/MT, 18 de julho de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino - Juiz Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64028 Nr: 566-75.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo marca/modelo SIENA EL 

1.4 8v FLEX, ano de fabricação 2012, cor preta, chassi 

8AP372171D6600306, placa OBE2830.NOMEIO, para o efeito de exercer o 

‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da instituição 

financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

judicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão.Proceda-se à citação 

do réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira a purgação da 

mora, realizando o pagamento integral da dívida, e, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil].Intimem-se.Terra Nova do Norte, 24 de julho de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 480-07.2018.811.0085

 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: ERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSS, EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO NÚCLEO DE SORISSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 480-07.2018.811.0085 (Código 63867)

Requerente: Eurípedes Rodrigues Sousa

Requerido: Bruna da Silva Sousa e Elicia da Silva Sousa

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Exoneração de Alimentos” proposta pela 2º 

Defensoria Pública de Sorriso/MT em representação processual de 

Eurípedes Rodrigues Sousa, em face de Bruna da Silva Sousa e Elicia da 

Silva Sousa, todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial de fls. 04/08 foram juntados os documentos de fls. 09/33.

Vieram-me os autos conclusos.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, NCPC).

Considerando o pleito de dispensa da audiência de conciliação, INDEFIRO, 

tendo em vista o teor da Súmula 61 da ENFAM.

“Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da 

audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, 

não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes 

justificativa para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8º.”

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

CITEM-SE os requeridos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 24 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63285 Nr: 222-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:AOB-MT 23892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 222-94.2018.811.0085 (Código 63285)

Requerente: Maria Celina Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar 
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que a parte 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 ao Poder Judiciário, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da unidade familiar.

 É que, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no 

processo, é possível divisar, com grau mínimo de segurança, que a 

requerente detém condições financeiras razoáveis, conforme decisão de 

fl. 47, que denota, por inferência racional, dado ao razoável valor das 

custas cobradas, a existência de sinais exógenos de condições 

adequadas/suficientes para efeito de pagamento das aludidas custas 

judiciais.

Ademais, não se pode perder de perspectiva, por oportuno, que o 

propósito da norma jurídica é ampliar e oferecer acesso à Justiça àquele 

que se enquadra no conceito de necessitado, para concretizar o exercício 

dos atos necessários ao exercício da cidadania, sem prejuízo da condição 

econômica que desfrute [art. 5.º, incisos XXXV e LXXIV da CRFB/88; art. 

2.º, § único da Lei n.º 1.060/1950]. Essa garantia constitucional, conferida 

àqueles menos favorecidos sob o ponto de vista econômico, deve ser 

compreendida como consequência direta daquele que busca o acesso à 

Justiça e, ao mesmo tempo, não tem condições de arcar com o pagamento 

das custas. Portanto, diante desta moldura, INDEFIRO o requerimento de 

concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE a requerente para que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 

efetive o pagamento das custas judiciais, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 23 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62984 Nr: 106-88.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC).Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.Considerando o pleito de 

dispensa da audiência de conciliação, INDEFIRO, tendo em vista o teor da 

Súmula 61 da ENFAM. INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou não da audiência de 

conciliação, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64026 Nr: 565-90.2018.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VINICIUS VALDAMERI REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 565-90.2018.811.0085 (Código 64026)Requerente: Francisco da 

SilvaRequerido: Sergio Vinicius Valdameri ReinaVistos.RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, uma vez presentes os requisitos legais.Em relação 

ao pedido liminar, tendo em vista que a demanda versa sob direito 

possessório, ao juízo incumbe prudência redobrada, principalmente na 

análise do acervo probatório. Destarte, tendo em vista que a posse 

alegada traz aspectos fatos que devem ser melhor esclarecidos DESIGNO 

audiência de justificação, com fundamento no artigo 562, segunda parte, 

do Código de Processo Civil, para o dia 04/09/2018 às 16h30min. A 

audiência de justificação prévia “tem a única finalidade de dar elementos 

de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a 

possibilidade de conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva 

do autor. O réu, comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não 

é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal 

do autor (Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de 

Julgamento: 13-4-2011).CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para 

comparecimento à audiência de justificação, cientificando-os de que o 

prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). INTIME-SE 

a parte autora para o comparecimento à solenidade designada, 

observando-se o artigo 455 do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 23 de 

julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 499-13.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUZA ZARTH, ERICA PATRICIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. 

P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 24 de julho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65196 Nr: 997-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusiel Cabral Pereira, Paulo Roberto Verdego 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 [...]Vistos, etc.Inicialmente, consigno que embora hoje seja feriado 

municipal na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o juiz, 

mesmo em férias, não perde a jurisdição (STF HC 92.676).Tratando-se de 

processo de réu preso, é urgente a tramitação e deliberação.Após maior 
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reflexão acerca do inusitado caso narrado no presente Auto de Prisão em 

Flagrante, concluí que a competência para seu processamento e 

julgamento é, de fato, da Justiça Federal, porém por[...]

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 680-07.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15.190 GO, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 INTIMAR ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1554-02.2005.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR & CICHELERO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Exequente para apresentar nos autos , no 

prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da dívida, nos termos da 

decisão de fl. 313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 1442-96.2006.811.0102

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K&RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para que providencie, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o pagamento da diligência do oficial de justiça, nos 

termos do ofício n.º 935/2018 de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 655-67.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MAROCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos das decisões de fls. 258 e 258V e 

263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 274-15.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, RAFAEL 

ZOCOLOTTO, CARLOS RENATO PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 

119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117240 Nr: 1744-42.2017.811.0102

 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): PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para que no prazo de 10(dez) dias, 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de que 

seja dado novo cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido 

à ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72060 Nr: 29-38.2012.811.0102

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRRY PETER FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO 

WEIPPERT - OAB:23237/O

 INTIMAR o advogado das partes da certidão de fls. 378, bem como para, 

no prazo de 10 (dez) dias, promover o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72193 Nr: 160-13.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CAMPOS, GILBERTO KONRAD, 

LCK-M, ADCK-M, WCK-M, FK-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268

 Intimar o(a) Advogado(a) do Requerido acerca da designação da 

audiência de conciliação para o dia 1º de agosto de 2018, às 11h00min, 

neste Juízo, bem como para que PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

RÉU à referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5142 Nr: 23-56.1997.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS KOTOVICZ, COMPENSADOS 

BRASIL NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Exequente para apresentar nos autos , no 

prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da dívida, nos termos da 

decisão de fl. 247.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 431-51.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS, IVONE RADTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

DYOGO DA COSTA MARQUES - OAB:11084, LUIS CARLOS NÉSPOLI 

JÚNIOR - OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845, NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 Intimar os(as) Advogados(as) das partes acerca da proposta de 

honorários de fls. 530/538, devendo o valor ser pago pela parte autora, 

nos termos da decisão de fls. 321/322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69239 Nr: 666-91.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES 

BENEFICIÁRIOS DE RODOVIAS NO MUNICIPIODE DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50.237 PR, MARDEN E. F. 

TORTOPELLI - OAB:OAB/MT 4313, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimar o(a) Advogado(a) do Exequente para apresentar nos autos , no 

prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado da dívida, nos termos da 

decisão de fl. 261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 126-04.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA MOTOS LTDA - ME, MARLENE 

TEREZINHA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 

169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69697 Nr: 1116-34.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJAC-M, ALEXANDRE APARECIDO ALVES CORREA, 

MARIA ZELIA ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Marques Pintado - 

OAB:MT0017934, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Intimar o(a) Advogado(a) do Exequente para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos de fls. 90/92, nos 

termos da decisão de fls. 85/86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19687 Nr: 56-07.2001.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DOS SANTOS SILVA, ANATACHA RHILLARY 

SILVA FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J .F. BERNARDES - 

OAB:MT 8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Executado para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da penhora de fls. 416/419.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102279 Nr: 253-05.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERMISON JANZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimar o(a) Advogado(a do Réu para que apresente, no prazo de 10 

(dez)dias, o comprovante de pagamento da 3º parcela da pena imposta 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122806 Nr: 1251-31.2018.811.0102

 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: THIONES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, PAULO 

PINTO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANONIA W. DA PAZ BISPO - 

OAB:22.061/O, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B/MT, 

DOUGLAS C DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125, MATHIS HALEY - 

OAB:22.764, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 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 

CONSTATAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117689 Nr: 1894-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAFAEL DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Proc. nº. 1894-23.2017.811.0102

 Cód. n° 117689

Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

certificado à fl. 332, INTIMEM-SE as partes, primeiro acusação após 

defesa, para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), podendo ainda, 
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juntar documentos e requerer diligências, conforme disciplina o art. 422 do 

CPP.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – nº 01/2018. 
 
A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito, Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, 
Diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta - MT, no uso de suas atribuições legais e 
com respaldo na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça, bem como no Provimento nº 05/2015, de 22 de janeiro de 2015, da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

 
RESOLVE:  
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
Comarca, para participarem do CADASTRO E HABILITAÇÃO, com a finalidade de 
obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional de processos realizados na Vara de Execução 
Penal e Juizado Especial Criminal nesta Comarca de Alta Floresta - MT. 

 
1. Dos objetivos:  
a) Cumprir com a finalidade pública da Vara Criminal, da Vara da Infância e Juventude e 
do Juizado Especial Criminal, enquanto instâncias do Poder Judiciário, quanto à destinação 
dos recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e das medidas alternativas;  
b) Selecionar as entidades candidatas, com o objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e desde que se adequem às 
exigências da Resolução n. 154 do CNJ e das Normas previstas na CNGC; 
c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário.  
 
2. Quem pode participar:  
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 
regularmente constituídas, desde que:  
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;  
b) Possuam sede própria na Comarca;  
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social voltadas 
à criança, adolescente e idoso; 
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de 
serviços à comunidade; 
e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de apenados, crianças e adolescentes 
em conflito com a lei;  
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias 
psicoativas;  
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital, com prazo máximo de 
duração do projeto de 02 (dois) anos. 

 
3. Quem NÃO pode participar:  
a) Empresas privadas com fins lucrativos;  
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;  
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c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 
médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas;  
d) Fundações e Instituições empresariais;  
e) Organizações internacionais;  
f) Entidades que não possuam 01 (um) ano de funcionamento;  
g) Entidades que não possuam sede própria na Comarca;  
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, Municipal 
e do Poder Judiciário.  

 
4.  Do prazo e local da inscrição: 
O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social se cadastrarem 
será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital no DJe, sendo que o cadastro 
deverá ser enviado por meio eletrônico no e-mail da Diretoria do Fórum da Comarca de 
Alta Floresta: alta.floresta@tjmt.jus.br. 

 
5.  Da documentação:  
As entidades deverão preencher o FORMULÁRIO DE CADASTRO (Anexo I), no qual 
deverão acompanhar os seguintes documentos abaixo relacionados: 
 
a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em 
Cartório; 
b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) número do CNPJ da entidade solicitante; 
d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 
estadual e municipal. 

 
6. Da Seleção e divulgação do resultado:  
6.1. Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria do Foro, no prazo de 60 (sessenta) dias do término do período de cadastramento. 
6.2. Após todo o procedimento, será publicada a relação das entidades que tiverem os 
cadastros aprovados. 

 
7. Apresentação do Projeto: 
a) O Projeto deverá ser apresentado em (2) duas vias, no modelo previsto no Anexo II, no 
prazo de 10 (dez) dias após a publicação da relação das entidades que estão com os 
cadastros regulares; 
b) Todos os projetos apresentados pelas entidades cadastradas serão analisados por este 
Juízo, conjuntamente com a equipe da Diretoria do Foro. 
Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 
 
8 - A Diretoria do Foro da Comarca de Alta Floresta ficará disponível para quaisquer 
esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este Edital. 
 
9 - Os casos omissos serão decididos por este Juízo.  

 
Alta Floresta - MT, 20 de julho de 2018. 

 
Milena Ramos de Lima e Souza Paro 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

Formulário de Cadastro 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome completo da instituição: 

 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

Atividade principal da instituição: 

Nome completo do Diretor: 

CPF: 

Telefone residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone celular: 

E-mail: 

Responsável pelo benefício: 

Assinatura do Diretor da instituição: 
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ANEXO II 

 

Modelo orientado para Projeto 

 

1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 

1.1.Título do Projeto; 
1.2.Nome da Entidade; 
1.3.Endereço da Entidade; 
1.4.Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.5.Endereço do Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.6.Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição 
1.7.Conta Bancária 
 
2 – Justificativa 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 
projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 
 
3– Objetivos do Projeto 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 
com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4– Público Alvo 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5– Impacto 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que 
se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6– Recursos Materiais 
Recursos materiais, acompanhados de 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo objeto 
de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 
respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável 
devidamente identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se 
orçamento via e-mail. 
 
7 - Calendário de execução do projeto 
 
8 – Descrição de recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 
identificação (RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que participarão da 
respectiva execução; 
 
9 – Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 
proficiência. 
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ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
 
 

Unidade Descrição Valor unid. Total 1 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
TOTAL 2 
 
 
Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 
soma da coluna Total 1 
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ANEXO III 

Modelo de Relatório de Visita 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUCIONAL 

Entrevistador: 

Instituição: 

Responsável pelo acompanhamento: 

Data:                                                                                Horário: 

 

1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 

1.1 - Nome: 

1.2 - Função: 

1.3 - Telefone: 

 

 

2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

2.1 - Nome: 

2.2 - Função: 

2.3 – Telefone: 

2.4 - Observações: 

 

3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

3.1 – Períodos e Turnos  

 

(  ) Dias úteis (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Sábados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Domingo (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Feriados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Obs: 

3.2 – Número limite de vagas: 

Manhã: 

Tarde: 

Noite: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
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Obs: 

3.4 – Há período(s) de férias durante o ano? (interrupção dos serviços prestados) 

 

Obs: 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao prestador de serviços (vale transporte, 

alimentação, etc)? 

(  ) Não 

(  ) Sim, qual? 

 

4 – INSTALAÇÕES 

4.1 – Como é o acesso à instituição? 

(  ) Fácil 

(  ) Difícil 

Obs: 

 

4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, segurança, mobiliário e 

manutenção são: 

(  ) Adequado 

(  ) Razoavelmente adequado  

(  ) Precisa de melhorias 

Obs: 

 

4.3 – Em caso de necessidade, é oferecido ao prestador de serviços Equipamento de Proteção 

Individual (EPI)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Obs: 

4.4 – Em caso de emergência, há equipamentos de combate a incêndios disponíveis? 

(  ) Sim, quais? 

(  ) Não 

Obs: 

 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser adotado 
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pela instituição? 

 

5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

ENSINO / CRECHE 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

LIMPEZA / COZINHA 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

MANUTENÇÃO 

ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

OUTROS 
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ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

Observações gerais: 

 

 

Assinatura do Técnico responsável pelo Relatório e do Presidente/Diretor da 
Instituição: 

 

 

 

_________________________________       __________________________________ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 
 

EDITAL 06/2018-DF 
 
Exmo. Doutor Alexandre Delicato Pampado, MM. Juiz Diretor do Fórum da Comarca 
de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  por 
intermédio da Comissão Permanente de Inventário e  Bens Inservíveis – COMPIBI, 
designada pela Portaria 14/2018 – DF.  

 
CONSIDERANDO a autorização para DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVIES nos autos 
do Pedido de Doação de Bens Inservíveis 13/2018 (CIA 0016007-60.2018.8.1160000),  
 
RESOLVE:  
 
I- Tornar público para conhecimento dos órgãos municipais, estaduais, federais, 

entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades 
públicas pelo Estado de Mato Grosso e organizações da sociedade civil de interesse 
público, que procederá a doação de bens móveis do seu acervo patrimonial, em 
atenção aos ditamos da Lei n. 8.666/93, Instrução Normativa SPA/TJ n. 03/2011 e 
Portaria n. 429/2017/C.ADM. 

II-  Integram este Edital o anexo I (lista dos bens a serem doados). 
III-  As interessadas em obter as doações dos bens patrimoniais deverão observar as 

seguintes condições deste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Trata-se de alienação dos bens móveis considerados inservíveis, na forma de 
DOAÇÃO, listados no Anexo I deste Edital. 
1.2 Os bens públicos encontram-se antieconômicos ou irrecuperáveis para os objetivos 
deste Poder Judiciário. 
1.3 A doação dos bens públicos dar-se-á nas condições que se encontram, mediante 
Termo de Doação Público. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do procedimento de doação de bens públicos qualquer órgão 
municipal, estadual, federal, entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, 
reconhecida de utilidade pública pelo Estado de Mato Grosso e organização da 
sociedade civil de interesse público. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO PARA DOAÇÃO 
3.1. PEDIDO FORMAL - Requerimento 
3.2 A solicitação deverá ser dirigida ao Exmo (a) Juiz  de Direito e Diretor do Fórum da 
Comarca de Primavera do Leste-MT, com expressa indicação do material pretendido, 
conforme descritos no Anexo I do presente Edital, bem como justificativa da 
necessidade  do bem indicado. 
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3.3. Deverão conter junto ao Requerimento de solicitação, de acordo com os segmentos 
das instituições interessadas, as seguintes documentações: 
a) Lei ou ato constitutivo do órgão e/ou estatuto de constituição da entidade;  
b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; 
c) Cópia do Ato de nomeação da autoridade competente para representar o órgão 
interessado, devidamente habilitado para assinar documentos públicos, devidamente 
registrada em cartório, e/ou cópia da Portaria de nomeação do representante, em caso de 
órgão público;  
d) Cópia dos documentos pessoais do representante legal (RG/CPF). 
e) Comprovante de endereço atualizado; 
f) Certidão de regularidade fiscal perante a fazenda pública estadual e federal;  
 
4. DA HABILITAÇÃO 
4.1 A habilitação dar-se-á mediante análise das documentações exigidas no presente 
edital, considerada a condição da solicitante. 
4.2 Será habilitada a solicitante que apresentar todas as documentações acima, no prazo 
estabelecido neste edital. 
4.3 A relação das entidades habilitadas, será pública no DJE e nos meios de 
comunicação local.  
 
5. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DOAÇÕES 
5.1 As solicitações de doações serão classificadas de acordo com as constituições 
institucionais das interessadas, na forma prevista no Marco Regulatório n. 
429/2017/C.ADM, seguindo a ordem de preferência: 
a) órgãos públicos municipais; 
b) órgãos públicos estaduais; 
c) órgãos públicos federais; 
d) entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades 
públicas pelo Estado de Mato Grosso; 
e)organizações da sociedade civil de interesse público. 
5.2 Havendo mais de um órgão ou entidade com o mesmo grau de preferência, será 
dada prioridade àquela que, primeiramente, protocolou a solicitação. 
5.3 Os bens listados no Anexo I, deste edital, sem manifestações de interesses serão 
automaticamente, disponibilizados às interessadas habilitadas nos procedimentos, 
respeitando-se a ordem de preferência. 
 
6. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO 
6.1 Os pedidos de doação dos bens, juntamente com os documentos elencados nos 
subitens 4.4.1 ou 4.4.2, conforme o caso deverão ser protocolizados no protocolo geral 
do Fórum da Comarca de Primavera do Leste no período de 01 à  24 de agosto de 2018. 
 
7. DO LOCAL DE RETIRADA DOS BENS MÓVEIS 
7.1 As donatárias serão convocadas para retirarem os bens disponíveis, por sistema 
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação indicado pela donatária onde 
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constarão todas as informações relativas as retiradas dos bens, quanto ao prazo, data e 
horário da retirada dos bens. 
7.2 Caso haja desistência de órgãos/entidades solicitantes, devidamente habilitadas nos 
autos, serão contemplados aqueles que estejam na ordem subsequente de preferência. 
7.3 As despesas decorrente da retirada e transporte dos bens correrão por conta da 
donatária. 
7.4 A entrega dos bens será processada mediante coleta de assinatura no Termo de 
Doação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 A qualquer tempo é reservado ao Exmo. Juiz de Direito e Diretor do Fórum o direito 
de retirar qualquer bem listado no anexo I deste Edital, desde que justificadamente lhe 
seja conveniente. 
8.2 Os bens que ao final não forem objetos de doação e/ou os inúteis deverão ser 
recolhidos pela Prefeitura, ou descartados de forma ecologicamente correta, ou seja, 
deverão ser encaminhados a uma Associação ou Cooperativa especializada em 
reciclagem para dar destinação adequada, mediante termo de entrega. 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Primavera do Leste-MT, 24 de julho de 2018. 

 
 
 

Alexandre Delicato Pampado 
Juiz Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS  AVALIADOS 
 
 

RELAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS AVALIADOS 
 

nº do tombo bem (01) marca 
048097 - 88247  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador 

Avaliação: Irrecuperável valor estimado 
R$ 105,00 

 
nº do tombo bem (02) marca 
050666 - id272  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador 

Avaliação: Irrecuperável valor estimado 
R$ 105,00 

 
nº do tombo bem (03) marca 
047588 - 65161  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador      

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 90,00 

 
nº do tombo bem (04) marca 
048597 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 105,00 

 
nº do tombo bem (05) marca 
048883 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 105,00 
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nº do tombo bem (06) marca 
049018 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, tipo 
digitador 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 105,00 

 
nº do tombo bem (07) marca 
050729 - 88192 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 135,00 

 
nº do tombo bem (08) marca 
050711 – 88181  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 135,00 

 
nº do tombo bem (09) marca 
050796 - 88185  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 135,00 

 
nº do tombo bem (10) marca 
050678 - 88193  cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 135,00 

 
nº do tombo bem (11) marca 
059485 - 65318  cadeira giratória       
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
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R$ 135,00 
 
nº do tombo bem (12) marca 
035733 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 120,00 

 
nº do tombo bem (13) marca 
047562 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 135,00 
 
nº do tombo bem (14) marca 
048579 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 135,00 

 
nº do tombo bem (15) marca 
050246 cadeira giratória  Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, espaldar alto, revestimento em poliéster, estrutura 
de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 135,00 
 
 
nº do tombo bem (16) marca 
050428 - 41204 poltrona       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, espaldar alto, estrutura 
de ferro 

Avaliação: ocioso valor estimado 
R$ 200,00 

 
nº do tombo bem (17) marca 
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051461 - 41074  banco       
cor outras especificações 
preta revestimento em courino, estrutura de ferro, 1,30x0,40x0,40m 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 30,00 

 
nº do tombo bem (18) marca 
051458 - 41069   banco       
cor outras especificações 
preta revestimento em courino, estrutura de ferro, 1,30x0,40x0,40m 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 30,00 

 
nº do tombo bem (19) marca 
050008 - 41036  banco       
cor outras especificações 
preta revestimento em courino, estrutura de ferro, 1,30x0,40x0,40m 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 30,00 

 
nº do tombo bem (20) marca 
051462 - 41072  banco       
cor outras especificações 
preta revestimento em courino, estrutura de ferro, 1,30x0,40x0,40m 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 30,00 

 
nº do tombo bem (21) marca 
050727 - 41187  cadeira giratória       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 90,00 

 
nº do tombo bem (22) marca 
059484 - 41062   cadeira giratória       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 90,00 

 
nº do tombo bem (23) marca 
050724 - 41094  cadeira giratória       
cor outras especificações 

Disponibilizado - 26/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10303 Caderno de Anexos - 17 de 42



preta sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 90,00 

 
nº do tombo bem (24) marca 
050413 - 41175 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (25) marca 
050422 - 41176 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 65,00 

 
nº do tombo bem (26) marca 
050412 - 41177 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 65,00 

 
nº do tombo bem (27) marca 
050421 - 41178 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (28) marca 
050415 - 41179 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (29) marca 
050418 - 41180 cadeira fixa       
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cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (30) marca 
050419 - 41181 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (31) marca 
050416 - 41182 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (32) marca 
050417 - 41183 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (33) marca 
050420 - 41184 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (34) marca 
050414 - 41185 cadeira fixa       
cor outras especificações 
marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 
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irrecuperável 65,00 
 
nº do tombo bem (35) marca 
047608 - 41013  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 20,00 
 
nº do tombo bem (36) marca 
059416 - 41017  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômica 10,00 
 
nº do tombo bem (37) marca 
059424 - 41051  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômica 10,00 
 
nº do tombo bem (38) marca 
050290 - 41055  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 20,00 
 
nº do tombo bem (39) marca 
059418 - 41362  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômica 10,00 
 
nº do tombo bem (40) marca 
050293 - 41195  cadeira fixa       
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cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 20,00 
 
nº do tombo bem (41) marca 
051472 - 41246  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

antieconômica 10,00 
 
nº do tombo bem (42) marca 
059482 - 41022  cadeira fixa       
cor outras especificações 
preta sem braços, revestimento em courino, estrutura de ferro 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 20,00 
 
nº do tombo bem (43) marca 
051479 - 41380  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 2 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 200,00 
 
nº do tombo bem (44) marca 
050225 longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 2 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 200,00 
 
nº do tombo bem (45) marca 
050704 - 65303  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 2 
lugares 
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Avaliação: ocioso valor estimado 
R$ 200,00 

 
nº do tombo bem (46) marca 
051005 - 41149  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 2 
lugares 

Avaliação: ocioso valor estimado 
R$ 

ocioso 200,00 
 
nº do tombo bem (47) marca 
050076 - 41029 longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 2 
lugares 

Avaliação: ocioso valor estimado 
R$ 200,00 

 
nº do tombo bem (48) marca 
050629 - 65302  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 250,00 
 
nº do tombo bem (49) marca 
050631 - 65326  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 250,00 
 
nº do tombo bem (50) marca 
050630 - 41379  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 150,00 
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nº do tombo bem (51) marca 
048599 - 41028  longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 150,00 
 
nº do tombo bem (52) marca 
050525 - 41150 longarina       
cor outras especificações 

azul sem braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 250,00 
 
nº do tombo bem (53) marca 
0107308 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
 
nº do tombo bem (54) marca 
0107311 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
 
nº do tombo bem (55) marca 
0107312 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
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nº do tombo bem (56) marca 
0107309 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
 
nº do tombo bem (57) marca 
0107310 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
 
nº do tombo bem (58) marca 
0107313 longarina Milan 
cor outras especificações 

azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 3 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 170,00 
 
nº do tombo bem (59) marca 
050103 - 41112 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (60) marca 
050123 - 41113 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 

Disponibilizado - 26/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10303 Caderno de Anexos - 24 de 42



nº do tombo bem (61) marca 
050104 - 41114 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (62) marca 
050124 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (63) marca 
050105 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (64) marca 
050125 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (65) marca 
050106 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (66) marca 
050126 longarina       
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cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (67) marca 
050107 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (68) marca 
050127 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (69) marca 
050108 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (70) marca 
050128 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (71) marca 
050109 longarina       
cor outras especificações 
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marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (72) marca 
0501029 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (73) marca 
050110 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (74) marca 
050130 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (75) marca 
050111 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (76) marca 
050131 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
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R$ 220,00 
 
nº do tombo bem (77) marca 
050112 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (78) marca 
050132 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (79) marca 
050113 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (80) marca 
050133 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (81) marca 
050114 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (82) marca 

Disponibilizado - 26/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10303 Caderno de Anexos - 28 de 42



050134 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 220,00 

 
nº do tombo bem (83) marca 
050115 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (84) marca 
050135 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$: 220,00 

 
nº do tombo bem (85) marca 
050116 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (86) marca 
050136 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (87) marca 
050117 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 
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Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (88) marca 
050137 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (89) marca 
050118 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (90) marca 
050138 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (91) marca 
050119 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação: irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (92) marca 
050139 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 
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irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (93) marca 
050120 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (94) marca 
050140 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (95) marca 
050121 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (96) marca 
050141 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação irrecuperável valor estimado 
R$ 220,00 

 
nº do tombo bem (97) marca 
050122 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (98) marca 
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050142 longarina       
cor outras especificações 

marrom com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro, 4 
lugares 

Avaliação valor estimado 
R$ 

irrecuperável 220,00 
 
nº do tombo bem (99) marca 
050072 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 90,00 
 
nº do tombo bem (100) marca 
050073 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 90,00 
 
nº do tombo bem (101) marca 
050222 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 90,00 
 
nº do tombo bem (102) marca 
050223 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 

Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 90,00 
 
nº do tombo bem (103) marca 
050781 cadeira fixa       
cor outras especificações 
azul com braços, revestimento em poliéster, estrutura de ferro 
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Avaliação valor estimado 
R$ 

ocioso 90,00 
 
 
Primavera do Leste-MT, 24 de julho de 2018. 

 
 
 

Olímpio Alves Menezes 
Oficial de Justiça 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
EDITAL N.º 010/18/DF 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito Diretora do 
Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
no Provimento n.º 6/2014/CM, de 7.3.2014, torna público, para ciência dos interessados, a 
abertura de Processo Seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de 
Assistência Social e 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 atuar nas 
áreas de Assistência Social e Psicologia na Comarca de Jaciara/MT. 
 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 de julho a 10 de agosto 
do corrente ano, das 12hs00 às 19hs00, na Central de Administração do Foro da Comarca 
de Jaciara/MT, nos termos do artigo 4.º do Provimento 6/2014/CM. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
 4.1. Os requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que 
trata o Provimento n. 6/2014/CM: 
 
 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
 
 II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos; 
 
 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. 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado nesta Comarca, deverá estar 
instruído com as seguintes peças: 
 
 a) ficha cadastral – Anexo II; 
 
 b) 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. 
 
 c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV; 
 
 d) documentação indicada no subitem 5.2. 
 
 5.2. 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 pela Justiça Estadual e Federal; 
 
 IV – cópia autenticada do diploma de curso superior; 
 
 V – cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
 
 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. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de 
análise do currículo, efetuado pela Central de Administração do Foro, sendo a nota 
composta da seguinte forma: 
 
 6.1.1. 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. 
 
 6.1.2. 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. 

Disponibilizado - 26/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10303 Caderno de Anexos - 35 de 42



 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, 
poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
 
 6.1.3. 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 reavaliado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
 
 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;  
 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
 
 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco décimos) 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; 
 
 À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica 
de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
 
 6.13.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos. 
 
 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, 
não se admitindo a concessão de dilação de prazo pra esse fim. 
 
 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 
estabelecidos neste Edital. 
 
 6.2. 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. 
 
 6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento n.º 6/2014/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos 
termos do Provimento n.º 6/2014/CM. 
 
 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos,  
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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 n.º 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. 
 
 
 
Jaciara/MT, 23 de julho de 2018. 
 
 
  
LAURA DORILÊO CÂNDIDO 
JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 
COMARCA DE JACIARA/MT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  __________________________________________, 
portador(a) do RG n.º ___________________ e inscrit(o)a no CPF n.º 
__________________________, residente e domiciliad(o)a 
________________________________________________________________, vem 
requerer a sua inscrição para o credenciamento de _____________________, juntando, 
para tanto, os documentos exigidos no artigo 4.º do Provimento n.º 6/2014/CM. 
 
 Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 
 
 ______________,_____ de _____________ de 2018. 
 
 
 
 
 _______________________________ 
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FICHA CADASTRAL 
 
NOME: 

ESTADO CIVIL: 

PROFISSÃO:  

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL:  N.º 

PAI: 

MÃE: 

UF:  NATURALIDADE:  DATA DE 

NASCIMENTO:   

 
RG: ORGÃO EMISSOR: UF DO ÓRGÃO: 

DATA DE EMISSÃO:  CPF:  

 
TITULO DE ELEITOR: ZONA: SEÇÃO: 

UF: CIDADE: 

 
Nº PIS/PASEP: DATA CADASTRO:  

 
ENDEREÇO: BAIRRO: UF: 

CIDADE: CEP: 

 
TELEFONE FIXO:                           TELEFONE CELULAR:                         E-MAIL: 

 
NOME DA ENTIDADE QUE CONCLUIU O CURSO SUPERIOR: 

CURSO:  

DATA DE CONCLUSÃO: 

CIDADE: UF: 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 _______________________________________ 
 
Portador(a) do RG n.º _____________________ e inscrito no CPF  
n.º __________________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor 
do Edital n.º_____/2018/DF e do Provimento n.º 6/2014/CM, relativo ao 
processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na 
área de Psicologia Social para prestação de serviços nesta Comarca de 
Jaciara/MT, e que concordo com as regras estabelecidas e que são 
verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 
 
 
 Jaciara/MT, ____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 _____________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 
 

NOME DO CANDIDATO(A): 
 
 
CPF RG CÔNJUGE 
   
 
PAI MÃE 
  
 
COMARCA  A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 
COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 
COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, 
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
 

    (      ) SIM                  (     )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

ÓRGÃO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 
SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ESTADO DE MATO GROSSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
EDITAL N. 012/2018-DF 
 
O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 
 
O Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Sapezal/MT, Dr. Conrado Machado 
Simão, autorizado por delegação do Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, Eduardo da Silveira Campos, CIA 0024997-40.2018.8.11.0000, no 
uso de suas atribuições legais, TORNAR PÚBLICO o RESULTADO FINAL do Processo 
Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Sapezal/MT, observados os 
critérios e disposições dos itens do Edital nº 004/2018-DF – publicado no DJE nº 10246 em 
27/04/2018. 
 

 
A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o credenciamento, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade do Processo 
Seletivo. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que será 
publicado no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso e afixado no átrio do Fórum. 
 
Sapezal, 26 de julho de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
Presidente da Comissão de Apoio 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME 
NOTA 

PROVA 
OBJETIVA 

NOTA PROVA 
SENTENÇA MÉDIA 

FINAL RESULTADO 

01 

ARTHUR MONTEIRO 
MORAIS COELHO 
RG: 19597045 SSP/MT  
CPF: 019.342.541-69 

85,00 90,00 88,75 Aprovado(a) 

02 

ANTONIO PORPHÍRIO 
PINTO DOS SANTOS 
RG: 1122595 SSP/GO  
CPF: 260.784.731-15 

70,00 65,00 62,50 

 
Aprovado(a) 
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